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 ةمدقم

 ميحرلا ع نمحرلا هللا مسب

 ‹«ىفطصملا اهيبن ةنس هب اهل ظفحو ء«ثيدحلا ملعب ةمألا هذه صح يذلا «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيذلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هتايح انل ظفحو «ةنسح ةوسأ انل انيبن يف لعح ىلاعت هللا نإف :دعب امأ

 دقنل جهنم قدأ راكتبال مهقفوو «ليبنلا فدهلا اذهل نيثدحملا مدختساو ءلجو قد ام لكب

 هتطساوب مت يذلا جهنملا اذهو «ةمألا هذه هب تدرفت يذلا فيرشلا ملعلا اذه يف 'تآياو رلا

 .ثيدحلا حلطصم وه ميلسلا نم لوحدملاو ؛ميقسلا نم حيحصلا ثيدحلا زيبمت

 ءاملعلا لذبو ءاهجضن ىلإ اقأشن نم مولعلا ام رمت يلا لحارملا 57 ملعلا اذه رم دقو

 لهس حبصأ يح هحيضوتو هحرش يف مث هبيذهتو هبيترت يف مث هعمجو هنيودت ف ةروكشم ادوهح

 «ةرصتخم ةلاسرو لصفم باتك نيب ام تافلؤملا تائم هيف اوفنص دقو .دحم بلاط لكل لوانتلا

 باتك اهلهسأو نفلا اذه يف ةرصاعملا بتكلا عفنأ نمو ءرصع لك ةحاحو فورظ نيعارم

 لجأ نمو ."ثيدحلا حلطصم ريسيت" - هاعرو هللا هظفح - ناحطلا دومحم روتكدلا خيشلا

 .ةيمالسإلا سرادملاو تاعماجلا نم ريثك يف هسيردت ررق ؛كلذ

 دوجو مدعو «بناج نم ملعلا بالطو سرادملا لهأ لابقإ انيأر امل ىرشبلا ةبتكم اننإو

 باتكلا اذه عبط ىلع انمزع ءرخآ بناج نم ناتسكاب يف ةديج ةعبط تاذ ةديدج ةخسن



 باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 :ةيلاتلا رومألا ةعبطلا هذه يف انمزتلاو

 .ةيوغللاو ةيئالمإلا ءاطخألا نم باتكلا صن حيحصت يف اندهج انلذب ©

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع سبتلي ام انلكشو ©

 .بسحف ةيلوقلا ثيداحألاو تايآلاو نيوانعلا ةيلجتل رمحألا نوللا انرتحاو ©

 .تاحفصلا سوؤر يف ثحابملا نيوانع انركذو ©

 ْ .نتملا يف قماغلا دوسألا نوللاب باتكلا ةيشاح يف ىلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو ©

 .امقرم ةحفصلا رخآ يف هانعضوو «باتكلا بحاص جيرخت ىلع اندمتعاو ©

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتي اة يشارك



 ةمدقم 9 ثيدحلا حلطصم ريسيت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلإ روطسلاو رودصلا يف هظفحب لفكتو «يركلا نآرقلا لازنإب نيملسملا ىلع ّنم يذلا هللا دمحلا

 .نيلسرملا ديس ةنس ظفح هظفح ةمتت نم لعجو «نيدلا موي

 هلوقب ميكحلا ليزنتلا نم هدارأ ام نايبت هيلإ هللا لكوأ يذلا .دمحم انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هل انيبم دي ماقف :(4 ؛:لحنلا) 4نو كفي ا 2 لر اَم ساتل نيل َرْكَّذلا كِل َنلَرْئََول : ىلاعت

 .نيبم حضاو بولسأب هتاريرقتو هلاعفأو هلاوقأب

 امك نيملسملل اهولقنو ءاهوعوف ميركلا يبلا نع ةيوبنلا ةنسلا اوقلت نيذلا ةباحصلا نع ىضرلاو

 .ليدبتلاو فيرحتلا بئاوش نم ةصلاخ اهوعمس

 اهلقن ةمالسل اوعضوو «ليج نع اليج ةرهطملا ةنسلا اولقانت نيذلا حلاصلا فلسلل ةرفغملاو ةمحرلاو

 .نيلطبملا فيرحت نم اهصيلختل ؛ةقيقد طباوضو دعاوق اهتياورو

 نع اهطباوضو ةنسلا ةياور دعاوق اوقلت نيذلا نيملسملا ءاملع نم فلسلا فلخ نمل ريخلا ءازجلاو

 ."ثيدحلا حلطصم ملع" ب دعب اميف تيم ةلقتسم تافنصم يف اهوعمجو اهوبترو اهوبذهف فلسلا
 ةيمالسإلا ةعماجلاب ةعيرشلا ةيلك يف ثيدحلا حلطصم ملع سيردتب تاونس ذنم تفلك امدنعف :دعب امأ

 هرصتخم ةعماجلا تررق مث «حالصلا نبال "ثيدحلا مولع" باتك سيردت ررقملا ناكو «ةرونملا ةنيدملا يف

 ىلع - نيباتكلا نيذه سيردت يف تابوعصلا ضعب ةبلطلا عم تدحو «يوونلل "بيرقتلا" باتك

 اميس ال ؛ثاحبألا ضعب يف ليوطتلا تابوعصلا هذه نمف «ةيماظن ةسارد - امهدئاوف ةرازغو امهتلالح

 ةبوعص اهنمو «يوونلا باتك يف اميس ال ءرخآلا ضعبلا يف راصتخالا اهنمو «حالصلا نبا باتك يف

 .ثيدحلا لوصأو «ثيدحلا مولعو «ةيارد ثيدحلا ملع :اضيأ ملعلا اذه ىلع قلطي :ثيدحلا حلطصم ملع

 .ةحفص ٤٦ قرغتسا دقف «هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك ةفرعم ثحبك :حالصلا نبا باتك

 .ةملك ةرشع عست زواحتي مل ذإ ؟"لثم "فيعضلا" ثحبك :يوونلا باتك يف



 ةمدقم 1 ثيدحلا حلطصم ريسيت

 ركذ مدع وأ لاثملا لافغإ وأ الثم فيرعتلا كرتك كلذو .ثاحبألا ضعب لماكت مدع اهنمو «ةرابعلا

 تدجوو «كلذ هبشأ امو «تافنصملا رهشأ ركذ ىلع جيرعتلا مدع وأ «كاذ وأ ثحبلا اذه نم ةدئافلا

 مولع عيمحل لماش ريغ بتكلا كلت ضعب نإ لب «كلذك نفلا اذه يف نيمدقألا بتك نم امهريغ

 ةبسنلاب اهوكرت ىلا رومألا حوضو امإ وه كلذ يف مهرذعو «بترم الو بذهم ريغ اهضعبو «ثيدحلا

 .هفرعن ال وأ هفرعن امث كلذ ريغ وأ «مهنمزل ةبسنلاب ثاحبألا ضعب ليوطتل ةجاحلا وأ «مه

 مهيلع رسيب همولعو ثيدحلا حلطصم يف الهس اباتك ةعيرشلا تايلك يف ةبلطلا يديأ نيب عضأ نأ تيأرف
 مث هفيرعتب ائدتبم ,ةلسلستم ةمقرم تارقف ىلإ ثحب لك ميسقتب كلذو «هتاحلطصمو نفلا اذه دعاوق مهف

 يملع بولسأو ةلهس ةرابعب كلذ لك "هيف تافنصملا رهشأ" ةرقفب امتتخم .... الثم هماسقأب مث هلاثع

 ةاعارم لئاسملا طسبو لاوقألاو تافالخلا نم ريثك ىلع ّجدَعَأ لو ءضومغ الو ديقعت هيف سيل حضاو

 هتيم“ و «ةيمالسإلا تاساردلا تايلكو ةعيرشلا تايلك يف ملعلا اذه ةصصختملا ةليلقلا ةينمزلا صصحلل

 ؛نفلا اذه يف نيمدقألا ءاملعلا بتك نع غي باتكلا اذه نأ ىرأ تسلو ."ثيدحلا حلطصم ريسيت'

 ةمئألا بتك لظتو ءاهيناعم مهف ىلإ لوصولل ارسيمو ءاهيف اع. اركذمو ءاهل احاتفم نوكي نأ تدصق امنإو

 فني نوايا بتال انكم a E ع ضن ألا فانتقل

 اميس ال ةريزغلا دئاوفلا اهيف «نيثحابلا ضعبل بتك ةريخألا ةنوآلا يف ردص هنأ ركذأ نأ ئتوفي الو

 ردع او اح ره او لرم وخ نك نا ر هيه ىلع هر
 .ثاحبألا عيمحل ابعوتسمو راصتخالاو ليوطتلا نيب اطسو اذه يباتك نوكي نأ تدرأف «بعوتسم

 :وه اذه يباتك يف ديدجلاو

 .همهف بلاطلا ىلع لهسي ام ةمقرم تارقف ىلإ ثحب لك ميسقت يأ «ميسقتلا ١-

 نع روهشم ثيدح وحن وه :بولقملا" :يلي ام ىلع بولقملا ثحب يف يوونلا راصتقا :كلذ لاثم :ثاحبألا ضعب

 اههوجو ىلع اهدرف ءاناحتما ثيدح ةئام يراخبلا ىلع دادغب لهأ بلقو «هيف بغريل ؛عفان نع لعح ملاس
 ذاتسألاك «يتذتاسأ رابك نم تارقف ىلإ ثحبلا ميسقت عوضوم يف تدفتسا دقل :ميسقتلا ."هلضفب اونعذأف

 = هباتك يف يبيلاودلا فورعم روتكدلا ذاتسألاو "ديدحلا هبوث يف يمالسإلا هقفلا" هباتك يف ءاقرزلا ىفطصم



 ةمدقم ۷ ظ ثيدحلا حلطصم ريسيت

 .خلإ...و لاثملاو فيرعتلا ركذ نم «؛ثحبلل ماعلا لكيلا ثيح نم ثحب لك يف لماكتلا -؟

 .رصتخم لكشب نكمأ ام حلطصملا ثاحبأ عيمحل باعيتسالا -»

 ؛اهحرشو "ةبخنلا" يف رجح نبا ظفاحلا ةقيرط نم تدفتسا دقف بيترتلاو بيوبتلا ثيح نم امأ

 نبال ”ثيدحلا مولع" ىلع ةيملعلا ةداملا يف يدامتعا لج ناكو «ههم هيلإ لسوت بيترت ريح هنإف

 .يطويسلل ”بيردتلا" هحرشو «يوونلل "بيرقتلا" هرصتخمو «حالصلا

 «ليدعتلاو حرجلا يف يناثلا بابلاو «ربخلا يف لوألا بابلا :باوبأ ةعبرأو ةمدقم نم باتكلا تلعحو

 .ةاورلا ةفرعمو دانسإلا يف عبارلا بابلاو ءامهوصأو ةياورلا يف ثلاثلا بابلاو

 ملعلا اذه ءاطعإ يف يريصقتو يزجعب فرتعأ «ةبلطلا انئانبأل عضاوتملا دهجلا اذه مدقأ ذإ ننإو

 هيلع ئهبني نأ أطخخ وأ ةلز ىلع هيف علطي نمم ءاحرلاف ءأطخلاو للزلا نم يسفن ئربأ الو «هقح

 ًاصلاخ هلعجي نأو «ثيدحلاب نيلغتشملاو ةبلطلا هب عفني نأ ىلاعت هللا وجرأو «هكرادتأ يلعل ًاروكشم

 .بيجحب عيمج ىلاعت هنإ .ميركلا ههحول

 ةيلك يف ابالط انك امدنع -انل اهعضو ةركذم يف ربلا دبع يكز دمحم روتكدلا ذاتسألاو «"هقفلا لوصأ"-

 كلت مهف يف رثألا مظعأ ركتبملا ميسقتلا اذه ناكف «ينانيغرملل "ةيادحلا" باتك ىلع - قشمد ةعماجي ةعيرشلا

 .امباعيتساو اهمهف يف اريثك يناعن انك نأ دعب ءرسيو ةلوهسب مولعلا



 ةيملعلا ةمدقهملا

 .هيف تافنصملا رهشأو حلطصملا ملع ةأشن يف

 و

 .اه رم ىلا راوطألاو حلطصملا ملع ةأشن نع ةيخيرات ةذبن

 . حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ ه

 .ةيلوأ تافيرعت ٠



 ... حلطصملا ملع ةأشن ۹ ةيملعلا ةمدقملا

 اه رم ىلا راوطألاو حلطصملا ملع ةأشن نع ةيخيرات ةذبن

 يف ةدوجوم رابحألا لقنو ةياورلا ملعل ةيساسألا ناكرألاو سسألا نأ صحفتملا ثحابلا ظحالي

 مك ءاَج نإ ارمي يب اي :ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف ءاج دقف «ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا

 امك هغلبف ائيش انم عم أرما هللا رضن م هلوق ةنسلا يف ءاججو .(5 :تارجحلا ةروس) اوني أ أبني قساف

 لماح برو «هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف :ةياور يقو “«عماس نم ىعوأ غلبم برف «هعم
 يا ناف

 هابتنالاب اهطبض ةيفيكو رابحألا ذحأ يق تبثتلا أدبم فيرشلا را اذهو ةعركلا ةيآلا هذه يفف

 .نيرخالل اهلقن يف قيقدتلاو اهيعوو اهل

 اميس ال ءاهلوبقو رابخألا لقن يف نوتبثتي مّ ةباحصلا ناك دقف ب هلوسرو ىلاعت هللا رمأل الاثتماو

 وأ رابخألا لوبق يف هتميقو دانسإلا عوضوم اذه ىلع ءانب رهظف ءاه لقانلا قدص يف اوكش اذإ
 ءدانسإلا نع نولأسي اونوكي مل :لاق :نيريس نبا نع "ملسم حيحص" ةمدقم يف ءاج دقف ءاهدر

 لهأ ىلإ رظنيو «مهثيدح ذحؤيف ةنسلا لهأ ىلإ رظنيف «مكلاحر انل اوم :اولاق ةنتفلا تعقو املف

 7.مهثيدح ذحؤي الف عدبلا

 ىلع مالكلاو «ليدعتلاو حرحلا ملع رهظ دقف هدنس ةفرعم دعب الإ لبقي ال ربخلا نأ ىلع ٌعانبو

 ةاورلا ضعب يف مالكلا رهظو «ةيفخلا للعلا ةفرعمو «ديناسألا نم عطقنملا وأ لصتملا ةفرعمو «ةاورلا

 .رمألا لوأ يف نيحورجلا ةاورلا ةلقل ؛ةلق ىلع نكل

 ةيفيك و هطبض ةيحان نم ثيدحلاب قلعتت ةريثك مولع يف ثحبلا رهظ يح «كلذ يف ءاملعلا عسوت مث
 ءاملعلا هلقانتي ناك كلذ نأ الإ كلذ ريغو هبيرغو هخوسنم نم هخسان ةفرعمو هئادأو هلمحت

 ةحوزمم بتكلا نم ةقرفتم ةنكمأ يف نكل ءلجستو بتكت مولعلا هذه تراصو رمألا روطت مث ءًايوفش

 یورو «نسح :ةنع لاق نکل «هسفن ردصمل .حيحص نسح :هنع لاقو “ملعلا تاک يذمرتل ل 0

 ١. :ص ملسم حيحص ةَمدق 2 .هجام نباو دوادوبأ ثيدحلا



 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ 1۰ ةيملعلا ةمدقملا

 "ةلاسرلا باتك" :لثم «ثيدحلا ملعو هقفلا ملعو لوصألا ملعك «ىرحألا مولعلا نم اهريغب

 | .يعفاشلا مامإلل امهالك "مألا باتك"و

 عبارلا نرقلا يف كلذو «هريغ نع نف لك لقتساو «حالطصالا رقتساو مولعلا تجضن امل اريخأو

 يضاقلا فينصتلاب هدرفأ نم لوأ نم ناكو «لقتسم باتك يف حلطصملا ملع ءاملعلا درفأ ءيرجحلا

 ثدحملا" هباتك ىف ه۳ ٠۹٠١ ةنس قوتا يرمرهمارلا دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبأ

 فينصتلاب هدارفإ نيح نم حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ ركذأسو «"يعاولاو يوارلا نيب لصافلا

 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ

 :يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا ١-

 هنكل ه ٣٠٠١ ةنس قوتملا يزمرهمارلا دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبأ يضاقلا هفنص

 .ابلاغ ملع وأ نف يأ يف فينصتلا حتتفي نم نأش اذهو ءاهلك حلطصملا ثاحبأ بعوتسي م

 :ثيدحلا مولع ةفرعم - ١

 بذهي مل هنكل ه٥٠٤ ةنس قوتملا يروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ هفنص

 .بسانملا فلا بيترتلا اهبتري مل و ثاحألا

 :ثيدحلا مولع ةفرعم ىلع ج رختسملا ۳

 ام مكاحلا ىلع هيف كردتسا به ٤٠١ ةنس قوتملا ءناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ هفنص

 نأ بقعتملل نكمي ءايشأ كرت هنكل «نفلا اذه دعاوق نم "ثيدحلا مولع ةفرعم" هباتك يف هتاف

 .اضيأ هيلع اهكردتسي

 :ةياورلا ملع يف ةيافكلا - ٤

 وهو ه٤ ٦۳ ةنس قوتملا روهشملا يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ هفنص

 لعل ر دبا سفيرا و و وقل اذهب كانه وحس ایا



 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ ١ ةيملعلا ةمدقملا

 :عماسلا بادآو يوارلا قالحأل عماجلا -ه

 نم حضاو وه امك «ةياورلا بادآ يف ثحبي باتك وهو ءاضيأ يدادغبلا بيطخلا هفنص

 الإ ثيدحلا مولع نونف نم نف ّلقو «هتايوتحمو هثاحبأ يف مّيق هباب يف ديرف وهو «هتيمست
 فصنأ نم لك :ةطقن نب ركب وبأ ظفاحلا لاق امك ناكف ءادرفم اباتك هيف بيطخلا فنصو

 .هبتك ىلع لايِع بيطخلا دعب نيثدحما نأ ملع
 :عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا -5

 عيمجل لماش ريغ باتك وهو ,ه»ه 44 ةنس قوتملا يصحيلا ىسوم نب ضايع يضاقلا هفنص

 هنكل ءامهنع عرفتي امو ءادألاو لمحتلا ةيفيكب قلعتي ام ىلع روصقم وه لب «حلطصملا ثاحبأ
 .بيترتلاو قيسنتلا نسح هباب يف ديح

 :هلهج ثدحلا عسي ال ام -۷

 هيف سيل ريغص ءزج وهو ه ٠۸٠ ةنس قوتملا «يجنايملا ديجملا دبع نب رمع صفح وبأ هفنص

 ظ .ةدئاف ريبك

 :ثيدحلا مولع -/

 ةنس قوتملا "حالصلا نبا" ب روهشملا يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ هفنص

 يف بتكلا دوحأ نم وهو «"حالصلا نبا ةمدقم" ب سانلا نيب روهشم اذه هباتكو ه۳

 الفاح اباتك ناكف «همدقت نمو بيطخلا بتك نم هريغ يف قرفت ام هفلؤم هيف عمج «حلطصللا

 نم ةدمع اذه عم وهو ءائيشف ائيش هالمأ هنأل ؛بسانملا عضولا ىلع هبتري مل هنكل «دئاوفلاب

 .رصتنمو هل ضراعمو مظانو هل رصتخم نم مكف «ءاملعلا نم هدعب ءاج

 :يدنلا ملا ند ةف رح ريشتملا  :بتورقتلا <

 راصتخا اذه هباتكو ه٦۷٦٠ ةنس قوتملا يوونلا فرش نب ىيي نيدلا يح هفنص

 .انايحأ ةرابعلا قلغم هنكل «ديج باتك وهو «حالصلا نبال "ثيدحلا مولع"باتكل



 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ ۱۲ ةيملعلا ةمدقملا

 ٠- :يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت .

 باتكل حرش وهو «ه١١41 ةنس قوتملا يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج هفنص

 .ريثكلا ءيشلا دئاوفلا نم هفلؤم هيف عمج «همسا نم حضاو وه امك «"يوونلا بيرقت"

 :رثألا ملع يف رردلا مظن ١-

 ةيفلأ" مساب ةروهشمو «ه/05٠ ةنس قوتملا يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز اهفنص

 اهيلعو «دئاوفلا ةريزغ ةديج يهو «هيلع دازو حالصلا نبال "ثيدحلا مولع" اهيف مظن "يقارعلا

 ٠ .هسفن فلؤملل ناحرش اهنم «ةددعتم حورش

 :ثيدحلا ةيفلأ حرش يف ثيغملا حتف ١-

 «"يقارعلا ةيفلأ" ىلع حرش وهو ,ه07٠5 ةنس قوتملا يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم هفنص

 .اهدوجأو ةيفلألا حورش وأ نم وهو

 :رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن ١-

 هنكل ءادج رصتخم ريغص ءزح وهو هه/257 ةنس قوتملا ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هفنص

 قَّبْسُي ل ميسقتلاو بيترتلا يف ةقيرط هفلؤم هيف ركتبا ءابيترت اهدوجأو تارصتحخملا عفنأ نم

 .هريغ هحرش امك "رظنلا ةهزن' هام” حرشب هفلؤم هحرش دقو ءاهيلإ

 :ةينوقيبلا ةموظنملا - ٤ ١

 زواجتت ال ذإ ؛ةرصتخملا تاموظنملا نم يهو ه ١٠٠۸٠0 ةنس قوتملا ييوقيبلا دمحم نب رمع اهفنص

 .ةددعتم حورش اهيلعو «ةروهشملا ةعفانلا تارصتخملا نم دعتو ءاتيب نيثالثو ةعبرأ

 :ثيدحتلا دعاوق - ٥

 .ديفم ررح باتك وهو ه۳۳۲١ ةنس قوتملا يمساقلا نيدلا لامج دمحم هفنص

 هللا ىزجف ءاهنم روهشملا ركذ ىلع ترصتقا ءاهركذ لوطي ةريثك ئرحأ تافنصم كانهو

 .ءازجلا ريخ نيملسملا نعو انع عيمجلا



 ةيملعلا ةمدقملا ۳ ةيلوأ تافيرعت

 :حلطصملا ملع --

 .درلاو لوبقلا ثيح نم نتملاو دنسلا لاوحأ اهب فرعي دعاوقو لوصأب ملع وه

 :هعوصوم -؟

 .درلاو لوبقلا ثيح نم نتملاو كسلا

 .سايقلا فالخ ىلع "ثيداحأ" ىلع عمجيو «ديدجلا :ةغل -أ

 .ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ك يبلا ىلإ فيضأ ام :احالطصا -ب

 :ربيخلا -ه

 .رابخأ هعمجو «أبنلا :ةغل -أ

 :يهو لاوقأ ةثالث هيف :ًاحالطصا ب

 .احالطصا دحاو امهانعم نإ يأ «ثيدحلل فدارم وه ١-

 .هريغ نع ءاج ام ربخلاو قي يبلا نع ءاج ام ثيدحلاف «هل رياغم ١-

 .هريغ نع وأ هنع ءاج ام ربخلاو دقو يبلا نع ءاج ام ثيدحلاف يأ «هنم معأ ٣-

 .ءيشلا ةيقب *ةغل أ

 :امه نالوق هيف :احالطصا -ب

 .احالطصا دحاو امهانعم نإ يأ «ثيدحلل فدارم وه ١

 .لاعفأ وأ لاوقأ نم نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ فيضأ ام وهو «هل رياغم -؟



 ةيلوأ تافيرعت ١ ةيملعلا ةمدقملا

 :دانسالا ۷

 :ناينعم هل

 .ادنسم هلئاق ىلإ ثيدحلا وزع -أ

 .دنسلل فدارم ئيعملا اذمي وهو «نتملل ةلصوملا لاجرلا ةلسلس -ب

 ا

 .هيلع دمتعيو هيلإ دنتسي ثيدحلا نأل ؛كلذك يمسو ءدمتعملا :ةغل -أ

 .نتملل ةلصوملا لاجرلا ةلسلس :احالطصا -ب

 ا

 .ضرألا نم عفتراو بلص ام :ةغل تأ

 .مالكلا نم دنسلا هيلإ يهتني ام :احالطصا -ب

 :(نونلا حتفب) دتسملا ٠ ١-

 .هيلإ هبسنو هازع نعم هيلإ ءيشلا دنسأ نم «لوعفم مسا :ةغل -أ

 :ناعم ةثالث هل :احالطصا -ب

 .ةدج ىلع يباحص لك تايورم هيف عمج باتك لك ١-
 .ادنس لصتملا عوفرملا ثيدحلا -؟

 .ايميم اردصم ىعملا اذه نوكيف "دنسلا" هب داري نأ -۳

 :منوملا سنك تيملا »ك1

 .ةياورلا درحم الإ هل سيل مأ «هب ملع هدنع ناك أ ءاوس «هدنسب ثيدحلا يوري نم وه

RYا  

 .اهتاور لاوحأو تاياورلا نم ريثك ىلع علطيو «ةياردو ةياور ثيدحلا ملعب لغتشي نم وه



 ةيلوأ تافيرعت 16 ةيملعلا ةمدقملا

 :ظفاحلا - ۴۳

 :نالوق هيف

 .نيثدحملا نم ريثك دنع ثدحملل فدارم ١-

 .هلهجي امن رثكأ ةقبط لك يف هفرعي ام نوكي ثيحب «ثدحملا نم ةجرد عفرأ وه :ليقو -؟١

 :مك احلا 1١-

 لهأ ضعب يأر ىلع اذهو «ريسيلا الإ اهنم هتوفي ال نح «ثيداحألا عيمجب املع طاحأ نم وه

 .ملعلا



 لوألا بابلا

 خلا

 لوصف ةثالث هيفو

 .ناثحبم هيفو ءانيلإ هلوصول ةبسنلاب ربخلا ميسقت :لوألا لصفلا »

 .ناثحبم هيفو «داحالا ربح تاميسقت :ىاثلا لصفلا 3

êهيفو دودرملاو لوبقملا نيب اا داحالا ربحت :خيلاغلا لصفلا  

 .ناثحبم



 لوألا لصفلا

 ا ر ا رتل يش
 :ناثحبم هيفو

 رتاوتملا ربخلا :لوألا ثحبمملا ©

 داحآلا ربح :نناثلا ثحبملا »©



 رتاوتملا ربخلا ۱۸ لوألا ثحبملا

 لوألا لصفلا
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 :ديهم

 :نيمسق ىلإ انيلإ هلوصول ةبسنلاب ربخلا مسقني

 .رتاوتملا وهف نيعم ددعبةروصحم ريغ قرط هل ناك نإف ١-

 .داحآلا وهف نيعم ددعب ةروصحم قرط هل ناك نإو -9

 :امهو نيثحبع, - ىلاعت هللا ءاش نإ - اهطسبأو اهركذأس «ليصافتو ماسقأ امهنم لكلو

 لوألا ثحبملا

 رتاوتملا ربخلا
 :هفيرعت - ١

 .هلوزن عباتت يأ "رطملا رتاوت" :لوقت عباتتلا يأ «رتاوتلا نم قتشم لعاف مسا وه :ةغل -أ

 .بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت ريثك ددع هاور ام :احالطصا -ب

 ةاور هدنس تاقبط نم ةقبط لك يف هيوري يذلا ربخلا وأ ثيدحلا وه يأ :فيرعتلا عمو

 :يهو «ةعبرأ طورشب الإ ربخلا يف ققحتي ال رتاوتلا نأ فيرعتلا حرش نم نيبتي

 © .صاخشأ ةرشع هنأ راتخملا «لاوقأ ىلع ةرثكلا لقأ يق فلتحا دقو «ريثك ددع هيوري نأ -أ

Eدنسلا تاقبط عيمج يف ةرثكلا هذه دحوت نأ . 

 ۱۷۷/۴ :ئوارلا تیزردت



 رتاوتملا ربخلا 1 لوألا ثحبملا

 .بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت نأ -ج

 .سحلا مهريخ دنتسم نوكي نأ -د

 ثودحب لوقلاك «لقعلا مهربح دنتسم ناك نإ امأ «..... وأ انسمل وأ انيأر وأ انعم :مهلوقك

 .ارتاوتم ذئنيح ربخلا ىمسي الف ءالثم ماعلا

 :همکح -۳

 هب قيدصتلا ىلإ ناسنإلا رطضي يذلا - ييقيلا ملعلا يأ - يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتملا
 «رتاوتملا ريخلا كلذكف «هقيدصت يف ددرتي ال هنإف ؛هسفنب رمألا دهاشي نمك امزاح اقيدصت

 .هتاور لاوحأ نع ثحبلا ىلإ ةحاح الو ءالوبقم هلك رتاوتملا ناك كلذل

 :هماسقأ - ٤

 .يونعمو يظفل :امه نيمسق ىلإ رتاوتملا ربخلا مسقني

 ( .هانعمو هظفل رتاوت ام وه :يظفللا رتاوتملا -أ

 ءايباحص نوعبسو ةعضب هاور “«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمتعم يلع بذك نم :ثيدح لثم

 .دنسلا تاقبط يقاب يف تداز لب ةرثكلا هذه ترمتسا مث

 .هظفل نود هانعم رتاوت ام وه :يونعملا رتاوتملا -ب

 :هيف اهنم ثيدح لك «ثيدح ةئام وحن ك هنع درو دقف «ءاعدلا يف نيديلا عفر ثيداحأ :لثم

 اهنيب كرتشملا ردقلاو «رتاوتت مل اهنم ةيضق لكف «ةفلتخم اياضق يف اهنكل «ءاعدلا يف هيدي عفر هنأ

 «كلذ هباش امو ةفلتخم بهاذمو ةفلتخم سانحأو ةفلتخم دالب نم اونوكي نأك كلذو :بذكلا ىلع مهؤطاوت

 مكح ربخلل تبثيو ايبسن ددعلا لقي دقو «رتاوتملا مكح ربخلل تبثي الو «نيربخملا ددع رثكي دقف كلذ ىلع ءانبو
 .ةاورلا لاوحأ بسح كلذو «رتاوتملا

 هاورو «هظفلب )١١١( ثيدحلا مقر 60١ :5 يبلا ىلع بذك نم مثإ باب «ملعلا باتك «يراخبلا هاور

 .هظفلب (۷۲) ثيدحلا مقر 25594/4 :ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبفتلا باب ءدهزلا باتك «ملسم

 .دمحأو يمرادلاو هججام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو



 داحآلا ربخ ۲۰ يناثلا ثحبملا

 © .قرطلا عومجب رابتعاب رتاوت - ءاعدلا دنع عفرلا وهو -

 .هدوحجو - 6

 «نيفخلا ىلع حسملا ثيدحو «ضوحلا ثيدح :اهنم «ةرتاوتملا ثيداحألا نم هب سأب ال ددع دحوي

 ددع ىلإ انرظن ول نكل «ريثك اهريغو أرما هللا رضن ثيدحو «ةالصلا يف نيديلا عفر ثيدحو
 .اهيلإ ةبسنلاب ادج ةليلق ةرتاوتملا ثيداحألا نأ اندجول «داحآلا ثيداحأ

 :هيف تافنصملا ا ا

 بلاطلا ىلع لهسيل ؛لقتسم فنصم يف اهلعجو ةرتاوتملا ثيداحألا عمحجب ءاملعلا ئتعا دقل

 :تافنصملا كلت نمف ءاهيلإ عوحرلا

 .باوبألا ىلع بترم وهو «يطويسلل "ةرتاوتملا رابخألا يف ةرثانتملا راهزألا" -أ

 .قباسلا باتكلل صيخلت وهو ءاضيأ يطويسلل "راهزألا فطق" -ب

 .يناتكلا رفعج نب دمحمل "رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا مظن" -ج

 ناكا لا

 داحألا ربح

 :هفيرعت - ١

 .دحاو صخش هيوري ام وه دحاولا ربخو «دحاولا نعم. دحأ عمج داحآلا :ةغل -أ

 9 .رتاوتملا طورش عمجي مل ام وه :احالطصا -ب

 ( :همکح -۴

 .لالدتسالاو رظنلا ىلع فقوتملا ملعلا يأ يرظنلا ملعلا ديفي

 .ناثلا لصفلا يف نيميسقتلا نيذه ركذأسو «رابتعاب ميسقت لك «ناميسقت داحالا ربخلو اذه

 .؟<:رظنلا ةهزن ۱۸٠/۲.  :يوارلا بيردت 7



۲۹ 

 يناثلا لصفلا

 داحألا ربح اميسقت

 :ناثحبم هيفو

 .هقرط ددع ىلإ ةبسنلاب داحآلا ريح ميسقت :لوألا ثحبملا »

 .هفعضو هتوق ىلإ ةبسنلاب داحالا ربح ميسقت : يناثلا ثحبسملا ©



 روهشملا ۲۲ لرألا بلطملا

 لوألا ثحبمملا

 :هقرط ددع ىلإ ةبسنلاب داحالا ربح ميسقت

 :يهو «ماسقأ ةثالث ىلإ هقرط ددع ىلإ ةبسنلاب داحآلا ربح مسقي

 .روهشملا -أ

 .زيزعلا -ب

 .بيرغلا -ج

 .لقتسم بلطم اهنم لك ىلع ملكتأسو

 لوألا بطلا

 روهشملا

 :هفيرعت - ١

 دا ا هتنلعأ اذإ "رمألا ترهش" نم لوعفم مسا وه :ةغل -أ

 ٠.رتاوتلا دح غلبي مل ام «ةقبط لك يف رثكأف ةثالث هاور ام :احالطصا -ب

 :هلاثم -؟

 ضبقب ملعلا ضبقي نكلو «ءاملعلا رودص نم هعزتني اعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ :ثيدح

 ° .اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف ءالاهج اسوؤر سانلا ذختا املاع قبي مل اذإ يح «ءاملعلا

 مهو «ةباحصلا نم ةعبرأ قيرط نم بيطخلاو دمحأو يناربطلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ '' .57 :رظنلا ةهزن '

 فيك باب «ملعلا باتك «يراحخبلا هجرخأ هيد ةريره يبأو ةشئاعو ديبل نب دايزو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 باتك «ملسم هحرخأو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هظفلب )٠٠١( ثيدحلا مقر 2154/١ :ملعلا ضبقي

 هحرخأو ءاضيأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع )١١( ثيدحلا مقر 27١0/8 /4 هضبقو ملعلا عفر باب «ملعلا
 مقر e هجرخأو «هانعم نم ابيرق ديبل نب دايز نع ۲۱۸ 2١50/54 "دنسملا" ىف دمحأ

 امض ةشئاع نع ۳٠۲/١ هخيرات يف بيطخلا هجرخأو «ةريره يبأ نع (140) ثيدحلا



 روهشملا ۳ لوألا بلطبملا

 :ضيفتسملا ن

 .هراشتنال كلذب يم” و ؛ ءاملا َضاف" نم قتشم «" ضافتسا" نم لعاف مسا *ةغل 2

 :يهو ؛لاوقأ ةثالث ىلع هفيرعت يف فلتحا :احالطصا -ب

 .روهشملل فدارم وه ١-

 طرتشي الو «هدانسإ افرط يوتسي نأ ضيفتسملا يف طرتشي هنأل ؛هنم صخأ وه ٣-

 .روهشملا يف كلذ

 .يناثلا لوقلا سكع وه يأ «هنم معأ وه ۳

 :يحالطصالا ريغ روهشملا - ٤

 :لمشيف «ربتعت طورش ريغ نم ةنسلألا ىلع رهتشا ام هب دصقيو

 .دحاو دانسإ هلام -أ

 .دانسإ نم رثكأ هل امو -ب

 .الصأ دانسإ هل دجوي ال امو -ج

 : يحالطصالا ريغ روهشملا عاونأ -ه

 :اهرهشأ ةريثك عاونأ هل

 ي هدف < ا لور دا یا تج او ةا تدلل لآ رر أ

 .ناوكذو ٍلْعِر ىلع وعدي عوكرلا دعب

 نم نوملسملا ملس نم ملسملا :هلاثم «ماوعلاو ءاملعلاو ثيدحلا لهأ نيب روهشم -ب

 1 .هذيو هناسل

 :دجاسملا باتك «ملسم هجرخأو «هانعع. )٠٠١7( ثيدحلا مقر 540/7 :رتولا باتك «يراخبلا هجرحأ

 ثيدحلا مقر 07/١ :نامبإلا باتك «يراخبلا هجرحأ ” .ةدايز هيفو «هظفلب (۲۹۹) ثيدحلا مقر ه0



 روهشملا ۲٤ لوألا بلطبملا

 ©” قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ :ثيدح هلاثم «ءاهقفلا نيب روهشم -ج

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا َيمأ نع عفر :ثيدح هلاثم «نييلوصألا نيب روهشم -د

 .مكاحلاو نابح نبا هححص هيلع

 هِصْعَي مل هللا ٍفَحَي مل ول ُبْيَهُص دبعلا معن :ثيدح هلاثم «ةاحنلا نيب روهشم -ه

 .هل لصأ ال

 .هنسحو يذمرتلا هجرخأ «ناطيشلا نم ةلجعلا :ثيدح هلاثم «ةماعلا نيب روهشم -و

 :روهشملا مكح -

 نكل «ءادتبا حيحص ريغ وأ احيحص هنوكب فصوي ال يحالطصالا ريغو يحالطصالا روهشملا

 نإ نكل ءاضيأ عوضوملا هنمو فيعضلا هنمو نسحلا هنمو حيحصلا هنم نأ نيبتي ثحبلا دعب

 .بيرغلاو زيزعلا ىلع هححجرت ةزيم هل نوكتف «يحالطصالا روهشملا حص

 :هيف تافنصملا رهشأ -۷

 تسيلو «ةنسلألا ىلع ةروهشملا ثيداحألا يه ةروهشملا ثيداحألا يف تافنصملاب دارملا

 نمو ءاحالطصا ةروهشملا ثيداحألا عمج يف ابتك ءاملعلا فلؤي مل هنأل ؛احالطصا ةروهشملا
 :تافنصملا هذه

 .يواخسلل "ةنسلألا ىلع رهتشا اميف ةنسحلا دصاقملا" -أ

 .نولجعلل "سانلا ةنسلأ ىلع ثيدحلا نم رهتشا اميف سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك" -ب
 .ينابيشلا غبيدلا نبال "ثيدحلا نم سانلا ةنسلأ ىلع رودي اميف ثيبخلا نم بيطلا زييمت" -ج

 «قالطلا نم هيلإ ضغبأ ائيش هللا لحأ ام :ظفلب نكل يهذلا هرقأو «"كردتسملا" يف مكاحلا هححص '')

 .95١/؟ :قالطلا باتك "كردتسملا"رظنا



 زيزعلا ۲٥ يناثلا بلطملا

 :هقفيرعت - ١

 يللا رص ر م" نسوا َرَذ و لق يأ -رسكلاب -'ِعَي ُرَع' نم ةهبشم ةفص وه :ةغل -أ

 .رخآ قيرط نم هئيجم هتوقل امإو «هتردنو هدوحو ةلقل امإ كلذب يمسو «دتشاو يوق يأ

 .دنسلا تاقبط عيمج يف نينثا نع هتاور لقي ال نأ :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش تعا

 دنسلا تاقبط ضعب يف دحو نإ امأ «نينثا نم لقأ دنسلا تاقبط نم ةقبط يف دحوي ال نأ يعي

 نم ةقبط لقأل ةربعلا نأل ؛نانثا اهيف ةدحاو ةقبط ولو «ىقبت نأ طرشب رضي الف «رثكأف ةثالث

 .دنسلا تاقبط

 وه زيزعلا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو “رجح نبا ظفاحلا هررح امك ححارلا وه فيرعتلا اذه

 .هروص ضعب يف روهشملا نع هولصفي ملف «ةثالث وأ نينثا ةياور

 :هلاثم -۳

 و لوسر نأ هدو ةريره يأ ثيدح نم يراخبلاو .ه# سنأ ثيدح نم ناخيشلا هاور ام

 ””.نيعمجأ سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ يح مكدحأ نمؤي ال :لاق

 نع هاورو «ديعسو ةبعش ةداتق نع هاورو «بيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق سنأ نع هاورو

 .ةعامج لك نع هاورو «ثراولا دبعو هيلع نب ليعامسإ زيزعلا دبع

 285/١ :ناميإلا نم لوسرلا بح باب «ناعإلا باتك «يراخبلا هاور ؟9-١7.55 :هل اهحرشو ةبخنلا 7

 «'نيعمجأ سانلاو" صقنو «هظفلب هد ةريره يبأ نع )٤ ١( ثيدحلا مقرو م سنأ نع هظفلب )١١( ثيدحلا مقر
 .ه# سنأ نع امهالك (۷۰ «1۹) ثيدحلا مقر «ناعإلا باتك «ملسم هاورو «"هدیب يسفن يذلاوف" :هلوأ يف دازو



 بيرغلا ۲٦ ثلاثلا بلطملا

 :هيف تافنصملا ا 4

 لوصح مدعلو هتلقل كلذ نأ رهاظلاو «زيزعلا ثيدحلل ةصاخ تافنصم ءاملعلا فنصي م

 .تافنصملا كلت نم ةمهم ةدئاف

 ثلاثلا بلطملا

 بيرغلا

 ظ :هفيرعت ١-
 .هبراقأ نع ديعبلا وأ «درفنملا ئئعم, ةهبشم ةفص وه :ةغل -أ

 .دحاو وار هتياورب درفني ام وه :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش -۲

 يف وأ «دنسلا تاقبط نم ةقبط لك يف امإ ءدحاو صخش هتياورب لقتسي يذلا ثيدحلا وه يأ

 ؛دنسلا تاقبط يقاب يف دحاو ىلع ةدايزلا رضت الو «ةدحاو ةقبط يف ولو دنسلا تاقبط ضعب

 .لقألل ةربعلا نأل

 :هل ةيناث ةيمست ٣۳-

 ءاملعلا ضعب ٌرياغو «نافدارتم امهنأ ىلع "درفلا" وه رحآ امسا بيرغلا ىلع ءاملعلا نم ريثك قلطي

 ءاحالطصاو ةغل نيفدارتم امهدعي رجح نبا ظفاحلا نكل ءالقتسم اعون امهنم الك لعجف ءامهنيب

 رثكأ "درفلا" ف «هتلقو لامعتسالا ةرثك ثيح نم امهنيب اورياغ حالطصالا لهأ نإ :لاق هنأ الإ

 ا دّرفلا" ىلع هنوقلطي ام رثكأ "بيرغلا"و «"ىلطملا دّرفلا" ىلع هنوقلطي ام

 1م انوفا

 ."يبسن بيرغ" و "قلطم بيرغ" :امه «نيمسق ىلإ هيف درفتلا عضومل ةبسنلاب بلا ا

 .7/ :رظنلا ةهزن



 بيرغلا ظ ۲۷ ثلاثلا بلطملا

 :قلطملا درفلا وأ قلطملا بيرغلا -أ

 يف دحاو صخش هتياورب درفني ام يأ «هدنس لصأ يف ةبارغلا تناك ام وه :هفيرعت - ١

 .ةدنس لصأ

 رمكتسي دقو اذه هش باطخلا نب رمع هب درفت ^ تاینلاب لامعألا اإ ثيدح :هلاثم -'؟

 .ةاورلا نم ددع درفتملا كلذ نع هيوري دقو «دنسلا رخآ ىلإ درفتلا

 ىلا هرفلا» وا لا تلا تنين

 لصأ يف وار نم رثكأ هيوري نأ يأ «هدنس ءانثأ يف ةبارغلا تناك ام وه :هفيرعت ١-

 .ةاورلا كئلوأ نع دحاو وار هتياورب درفني مث «هدنس

 هسأر ىلعو ةكم لحد ك يبنلا نأ فخ سنأ نع يرهزلا نع كلام ثيدح :هلاثم -'؟

72-0 
e+» يرهزلا نع كلام هب درفت "”«رفغملا. 

 ةبسنلاب هيف عقو درفتلا نأل ؛"يبسنلا بيرغلا" ب مسقلا اذه يمسو :ةيمستلا ببس -»

 .نيعم صخش ىلإ

 درفت اذإ يأ «دنسلا تاقلح نم ةقلح يباحصلاو «يباحصلا هيف يذلا هفرط وه :دنسلا لصأو :هدنس لصأ يف

 مالك نم يراقلا يلع الملا همهف ام امأو «ةقلطم ةبارغ ابيرغ ىمسي ثيدحلا نإف «ثيدحلا ةياورب يباحصلا

 «هيلإ قرطلا تددعت ولو عحريو هيلع دانسإلا رودي يذلا عضوملا هنأب دنسلا لصأ حرش ام دنع رجح نبا ظفاحلا

 بحوي ام ةباحصلا يف سيل هنأب كلذ هليلعتو «ةبارغ دعي ال يباحصلا درفت نأ نم «يباحصلا هيف يذلا هفرط وهو

 :هلوقب بيرغلا فرع هنأ ليلدب «ملعأ هللاو «كلذ دارأ رجح نبا نأ نظأ امف «لودع مهلك ةباحصلا نأ وأ احدق

 عضوم يف درفتلا عقو ولو يأ "دنسلا نم هيف درفتلا عقو عضوم يأ يف دحاو صحخش هتياورب درفني ام وه"
 يلع الملا هلاق امف «لاح لك ىلعو «ىلاعت هللا دنع ملعلاو ءدنسلا تاقلح نم ةقلح يباحصلا نأل ؛يباحصلا

 .ثيدحلا لهأ ضعبل يأر وه يراقلا

 )٠١١(. ثيدحلا مقر «ةرامإلا باتك ءملسم هارو )١(« ثيدحلا مقر «نامبإلا باتك «يراخبلا هاورف '')
aمقر «جحلا باتك «ملسم هارو )٤۲۸٦(« ثيدحلا مقر «يزاغملا باتك «يراحبلا هاور ظل  

 )٤٠٥١(. ثيدحلا



 بيرغلا ۲۸ ثلاثلا بلطملا

 ئىسا ت ولا عار نم
 تسيل اهيف ةبارغلا نأل «يبسنلا بيرغلا نم اهدع نكعب درفتلا وأ ةبارغلا نم عاونأ كانه

 يه عاونألا هذهو «نيعم ءيش ىلإ ةبسنلاب اهيف ةبارغلا تلصح امنإو«ةقلطم
 .نالف الإ ةقث هوري مل :مهوقك ثيدحلا ةياورب ةقث درفت -أ

 نم ايورم ناك نإو «نالف نع نالف هب درفت :مهوقك نيعم وار نع نيعم وار درفت -ب

 .هريغ نع ىرخأ هوجو

 .ماشلا لهأ وأ ةكم لهأ هب درفت :مهوقك ةهج لهأ وأ دلب لهأ درفت ج

 نع ةرصبلا لهأ هب درفت :مهوقك ىرخأ ةهج وأ دلب لهأ نع ةهج وأ دلب لهأ درفت د

 .زاجحلا لهأ نع ماشلا لهأ هب درفت وأ «ةنيدملا لهأ

 :هل رخآ ميسقت -5

 :ىلإ نتملا وأ دنسلا ةبارغ ثيح نم بيرغلا ءاملعلا مسق

 .دحاو وار هنتم ةياورب درفت يذلا ثيدحلا وهو :ادانسإو انتم بيرغ -أ

 هتياورب دحاو درفنا «ةباحصلا نم ةعامج هنتم ىور ثيدحك :انتم ال ادانسإ بيرغ -ب

 .هجولا اذه نم بيرغ :يذمرتلا لوقي هيفو «رحآ يباحص نع

 :بيرغلا ناظم نم ۷

 هل ةريثك ةلثمأ دوجو ناكم يأ

 نارا دف أ

 .يناربطلل طسوألا مجعملا -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ -۸

 .ٰيطقرادلل ' كلام بئارغ" -أ

 هقرادلل "دارفألا"



 ... داحآلا ربخ ميسقت ۲۹ يناثلا ثحبملا

 اغلا ثحيملا

 هفعضو هتوق ىلإ ةبسنلاب داحألا ربح ميسقت

 :امهو «نيمسق ىلإ هفعضو هتوق ىلإ ةبسنلاب بيرغو زيزعو روهشم نم داحآلا ربح مسقني

 .هب لمعلاو جاجتحالا بوجو :همكحو «هب ربخملا قدص حجرت ام وهو :لوبقم -أ

 هب لمعلا بجي الو هب جتحي ال هنأ :همكحو «هب ربخملا قدص ححرتي مل ام وهو :دودرم -ب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيلقتسم نيبلطم يف اهركذأس «ليصافتو ماسقأ دودرملاو لوبقملا نم لكلو



 لوألا بلطملا

 لوبقملا ربخلا

 ٠ هب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ لوبقملا ميسقت : يناثلا دصقملا .



 حيحصلا ۳۹ لوألا دصقملا

 لوألا كيضقملا

 لكو «نسحو حيحص :امه «نييسيئر نيمسق ىلإ هبتارم توافت ىلإ ةبسنلاب لوبقملا ربخلا مسقي

 ةعبرأ ىلإ ةياهنلا يف لوبقملا ماسقأ لوؤتف «هريغلو هتاذل :امه َنْيَيِعْرَف نيمسق ىلإ مسقي امهنم

 : يه «ماسقأ

 :اليصفت ماسقألا هذه 5 ثحبلا كيلإو

 حيحصلا - ١

 :هفيرعت - ١

 .يناعملا رئاسو ثيدحلا يف زاحم ءماسحجألا يف ةقيقح وهو «ميقسلا دض حيحصلا :ةغل -أ

 .ةلع الو ذوذش ريغ نم هاهتنم ىلإ هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام :احالطصا -ب

Û |فيرعتلا حرش : 

 :يه رومألا هذهو ءاحيحص ثيدحلا نوكي نح اهرفوت بجي رومأ ىلع قباسلا فيرعتلا لمتشا

 دنسلا لوأ نم هقوف نمع ةرشابم هذحأ دق هتاور نم وار لك نأ هانعمو :دنسلا لاصتا -أ

 .هاهتنم ىلإ

 ريغو قساف ريغ القاع اغلاب املسم هنوكب فصتا هتاور نم وار لك نأ يأ :ةاورلا ةلادع -ب

 .ةءورملا مورخم

 .هتاذل حيحصلا يأ :حيحصلا



 حيحصلا ۳۲ لوألا دصقملا

 .باتك طبض امإو ردص طبض امإ «طبضلا مات ناك هتاور نم وار لك نأ يأ :ةاورلا طبض -ج

 .هنم قئوأ وه نمل ةقثلا ةفلاخم وه ذوذشلاو ءاذاش ثيدحلا نوكي ال نأ يأ :ذوذشلا مدع -د

 ةحص يف حدقي يفح ضماغ ببس ةلعلاو ءالولعم ثيدحلا نوكي ال نأ يأ :ةلعلا مدع -ه

 .هنم ةمالسلا رهاظلا نأ عم «ثيدحلا

 :هطورش 2-1

 احيحص ثيدحلا نوكي يح اهرفوت بحي يلا حيحصلا طورش نأ فيرعتلا حرش نم نيبتي

 .ذوذشلا مدع «ةلعلا مدع «ةاورلا طبض «ةاورلا ةلادع ءدنسلا لاصتا :يهو ؛ةسمخ

 .احيحص ذئنيح ثيدحلا ىمسي الف ةسمخلا طورشلا هذه نم دحاو طرش لتخا اذإف

 :هلاثم - 5

 باهش نبا نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثدح :لاق هحيحص يف يراخبلا هجرحأ ام

 اذهف “”ءروطلاب برغملا يف أرق 4 هللا لوسر تعم :لاق هيبأ نع معطم نب ريبج نب دمحم نع
 ةنعنع امأو «هخيش نم هعمس هتاور نم وار لك نأ ذإ ؛لصتم هدنس نأل ؛حيحص ثيدحلا

 لودع هتاور نألو هَنْيِسّلَدُم ريغ مهنأل ؛لاصتالا ىلع ةلومحمف ريبج نباو باهش نباو كلام

 :ليدعتلاو حرجلا ءاملع دنع مهفاصوأ هذهو «نوطباض

 .نقتم ةقث :فسوي نب هللا دبع ١-

 .ظفاح مامإ :سنأ نب كلام ١-

 .هناقتإو هتلالح ىلع قفّتم ظفاح هيقف :يرهزلا باهش نبا -۳

 .ةقث :ريبج نب دمحم ٤-

 2 رز

 . يباحص :معطم نب ريبحح ۵٥-

 .نعنعملا عون يف ةنعنعلا مكح ليصفت تأيسو «"نع" ظفلب خيشلا نع ثيدحلا ةياور :ةنعنع

 .هظفلب (755) ثيدحلا مقر 27 417/7 :برغملاب رهجلا باب «ناذألا باتك :يراخبلا 9



 حيحصلا ۳۳ لوألا دصقملا

 .للعلا نم ةلع هيف سيل هنألو «هنم ىوقأ وه ام هضراعي مل ذإ ؛ذاش ريغ هنألو

 کھ

 وهف «ءاهقفلاو نييلوصألا نم هب دتعي نمو ثيدحلا لهأ عامجإب هب لمعلا بوحو همكحو

 .هب لمعلا كرت ملسملا عسي ال ءعرشلا ججح نم ةجح

 : حيحص ريغ ثيدح اذه" وأ "حيحص ثيدح اذه" :مهلوقب دارملا -5

 هنأ ال «هيف تققحت دق ةقباسلا ةسمخلا طورشلا نأ "حيحص ثيدح اذه" :مهلوقب دارملا -أ

 .ةقثلا ىلع نايسنلاو أطخلا زاوحل ؛رمألا سفن يق هتحصب عوطقم

 ةقباسلا ةسمخلا ةحصلا طورش هيف ققحتت مل هنأ "حيحص ريغ ثيدح اذه" :مهلوقب دارملاو -ب

 © .أطخملا ريثك وه نم ةباصإ زاوحل ؛رمألا سفن يف بذك هنأ ال ءاهضعب وأ اهلك

 ؟ اقلطم ديناسألا حصأ هنأ دانسإ ف مزجي له -۷

 نكمت ىلع ييبم ةحصلا بتارم توافت نأل ؛ًاقلطم ديناسألا حصأ هنأ دانسإ يف مزجي ال هنأ راتخملا

 كاسمإلا ىلوألاف ءةحصلا طورش عيمج يف تاجردلا ىلعأ ققحت ردنيو ء«ةحصلا طورش نم دانسإلا

 حصأ يف لوقلا ةمئألا ضعب نع لقن دقف كلذ عمو ءاقلطم ديناسألا حصأ هنأب دانسإل مكحلا نع

 :اهحصأ نأ لاوقألا كلت نمف «هدنع يوق ام حجر مامإ لك نأ رهاظلاو ءديناسألا

 .دمحأو هيوهار نب قاحسإ نع كلذ يور «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا -أ

 .سالفلاو ييدملا نبا نع كلذ يور «يلع نع ةديبع نع نيريس نبا -ب

 .نيعَم نبا نع كلذ يور «هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا -ج

 هذ بلاط يبأ نب يلع وه :يلع نع .امكه باطلا نب رمع نب هللا دبع وه :هيبأ نع

 با ىو لا بيرد ظنا



 حيحصلا ۳٤ لوألا دصقملا

 .ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع كلذ يور «يلع نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا -د

 .يراخبلا نع كلذ يور «رمع نبا نع عفان نع كلام -ه

 ؟ درجا حيحصلا يف فنصم لوأ وهام -/

 دعب بتكلا حصأ امهو ملسم حيحص مث «يراخبلا حيحص درحملا حيحصلا يف فنصم لوأ

 .لوبقلاب امهيباتك يقلت ىلع ةمألا تعمجأ دقو «نآرقلا

 ؟حصأ امهيأ -أ

 ءالاجر قثوأو الاصتا دشأ يراخبلا ثيداحأ نأل كلذو «دئاوف امهرثكأو امهحصأ يراخبلاو

 .ملسم حيحص يف سيل ام ةيمكحلا تكنلاو ةيهقفلا تاطابنتسالا نم هيف نألو

 دجوي دقف الإو «عومجا رابتعاب وه امنإ ملسم حيحص نم حصأ يراخبلا حيحص نوكو اذه

 ."يراحبلا" يف ثيداحألا ضعب نم ىوقأ "ملسم" يف ثيداحألا ضعب

 .لوألا لوقلا وه باوصلاو «حصأ ملسم حيحص نإ :ليقو

 ؟ هامزتلا وأ حيحصلا ابعوتسا له -ب

 :يراخبلا لاق دقف «هامزتلا الو ءامهيحيحص يف حيحصلا ملسمو يراخبلا بعوتسي م

 سيل :ملسم لاقو «لوطلا لاحخل حاحصلا نم تكرتو «حص ام الإ عماجلا يباتك يف تلخدأ ام

 .هيلع اوعمجأ ام تعضو امنإ ءانهه هتعضو حيحص يدنع ءيش لك
 ؟حيحصلا نم ليلق وأ ريثك ءيش اممتاف له -ج

 .هيلع اذه ركنأو «ليلقلا الإ امهتفي مل :مرحألا نبا ظفاحلا لاق ١-

 حاحصلا نم تكر ت امو :لاق هنأ يراخبلا نع لقن دقف «ريثك ءيش امههاف هنأ حيحصلاو -؟

 © .حيحص ريغ ثيدح فلأ يئامو حيحص ثيدح فلأ ةئام ظفحأ :لاقو «رثكأ

 هباتك يف ةحيحصلا ثيداحألا نم ةريثك ةياور كرت هنأ :ئعملاو ,"لوطلا لالمل" :تاياورلا ضعب يفو :لوطلا لاح

 .اهيلع عمجملا حيحصلا طئارش اهيف هدنع دحو ام يأ :هيلع اوعجأ ام .هلوط نم سانلا لميف «باتكلا لوطي نأ ةيشح

 ١5. :ثيدحلا مولع "7



 حيحصلا مو لوألا دصقملا

 ؟ امهنم لك يف ثيداحألا ةّدع مك -د

 ةرركملاب اثيدح نوعبسو ةسمخحو ناتئامو فالآ ةعبس هيف ام ةلمج :يراخبلا ١-

 )50٠٠0(. فالآ ةعبرأ ةرركملا فذحبو ء«(١۷۲۷)
 ةعبرأ وحن ةرركملا فذحبو )٠٠٠٠٠١(« ةرركملاب افلأ رشع انثا هيف ام ةلمج :ملسم -؟

 )14.6.٠.١(. فالآ

 ؟املسمو يراخبلا تتاف ىلا ةحيحصلا ثيداحألا ةيقب دحب نيأ -ه

 «مكاحلا كردتسمو «نابح نبا حيحصو «ةعيزخ نبا حيحصك ةروهشملا ةدمتعملا بتكلا يف اهدجن

 .اهريغو يقهيبلا ننسو يطقرادلا ننسو «ةعبرألا ننسلاو

 باتك يف الإ ؛هتحص ىلع صيصنتلا نم دب ال لب «بتكلا هذه يف ثيدحلا دوجو يفكي الو

 .ةعزخ نبا حيحصك «حيحصلا جارخإ ىلع راصتقالا طرش نم

 :نابح نبا حيحصو ةميزخ نبا حيحصو مكاحلا كردتسم ىلع مالكلا -4

 ثيداحألا هيف هفلؤم ركذ «ثيدحلا بتك نم مخض باتك وه :مكاحلا كردتسم -أ

 ركذ امك ءاهاحّرخُي ملو ءامهدحأ طرش ىلع وأ نيخيشلا طرش ىلع يلا ةحيحصلا

 ةحيحص اهكأب اهنع ًارّبَعُم ءامهنم دحاو طرش ىلع نكت مل نإو هدنع ةحيحصلا ثيداحألا

 يف لهاستم وهو ءاهيلع هبن هنكل حصت مل يلا ثيداحألا ضعب ركذ امبرو «دانسإلا

 مكحو «يهذلا هعبتت دقلو ءاهلاحب قيلي اع هثيداحأ ىلع مكحُيو مبني نأ يغبنيف «حيحصتلا

 .ةيانعو عبتت ىلإ ةحاحب باتكلا لازي الو ءاحلاحب قيلي ام هثيداحأ رثكأ ىلع

 ىلع الو باوبألا ىلع ابترم سيلف «عَّرَتخُم هبيترت باتكلا اذه :نابح نبا حيحص -ب

 ريسع اذه هباتك نم ثيدحلا نع فشكلاو «"عاونألاو ميساقتلا" هامسأ اذهلو «ديناسملا

 يهذلا اهيلع مكحي مل ىلا باتكلا ثيداحأ ةريملا دومحم روتكدلا خيشلا ةليضف ققحملا انوحأ نآلا عبتتي :عبتت ىلإ

 .اريخ نيملسملا نع هللا هازجف ,دهجلا اذه دعب كردتسملا عبط يف ةين هلو ءاهملاحب قيلي ام. اهيلع مكحيو «ءيشب



 حيحصلا ۳٦ لوألا دصقملا

 ىلع مكحلا يف لهاستم هفنصمو «باوبألا ىلع نيرخأتملا ضعب هبتر دقو ءادج

 (”.وكاحلا نم الهاست لقأ هنكل «ةحصلاب ثيدحلا

 فقوتي هنأ نح «هيرحت ةدشل ؛نابح نبا حيحص نم ةبترم ىلعأ وه :ةعزخ نبا حيحص -ج

 ا ىف ملك ندا حيحصتلا يف

 :نيحيحصلا ىلع تا رختسملا ٠ ١-

 :ج رختسملا عوضوم |

 ريغ نم هسفنل ديناسأب هثيداحأ جٌرخيف «ثيدحلا بتك نم باتك ىلإ فئصملا تاي نأ وه

 .هقوف نم وأ هخيش يف هعم عمتجيف «باتكلا بحاص قيرط

 :نيحيحصلا ىلع تاجرختسملا رهشأ -ب

 .يراخبلا ىلع يليعامسإلا ركب يبأل جرختسملا ١-

 .ملسم ىلع ئييارفسإلا ةناوع يبأل جرختسملا -١؟

 .امهنم لك ىلع يناهبصألا ميعن يبأل جرختسملا -©

 ؟ ظافلألا يف نيحيحصلا ةقفاوم اهيف تاحرختسملا باحصأ مزتلا له -ج

 قيرط نم مهتلصو يلا ظافلألا نووري امنإ مهأل ؛ظافلألا يف امهتقفاوم اهوفنصم مزتلي مل

 .ظافلألا ضعب يف ليلق توافت اهيف لصح دقف «كلذل مهخويش

 ءامههبشو يوغبلاو يقهيبلاك «ةلقتسملا مهفيناصت يف ىمادقلا نوفلؤملا هحرحأ ام كلذكو

 :نيلئاق

 نم مهدارمف «ظافلألا قو ىعملا يف توافت هضعب يف عقو دقف «"ملسم هاور" وأ "يراحبلا هاور"

 ناسحإلا" هبيترت ىمسو «ها/لا9 ةنس قوتملا «نابلب نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع ريمألا وه :نيرخأتملا ضعب

 . نابح نبا بيرقت يف

 :اهسفن ةحفضلاو هفت قباصلا ردضلا 7 1.3/9 ياوارلا تيوذت ")



 حيحصلا ۳۷ لوألا دصقملا

 نم مهدارمف «ظافلألا ينو عملا يف توافت هضعب يف عقو دقف «"ملسم هاور" وأ "يراخبلا هاور"

 .هلصأ ايور امهنأ "ملسمو يراحبلا هاور" :مهلوق

 ؟ امهيلإ هوزعنو اثيدح اهنم لقنن نأ زوجي له -د

 افنآ ةروكذملا بتكلا وأ تاحرحتسملا نم لقني نأ صخشل زوجي الف «مدقت ام ىلع ءانب

 :نيرمأ دحأب الإ "ملسم" وأ "يراخبلا هاور" :لوقيو ءاثيدح

 .امهتياورب ثيدحلا لباقي نأ ١-

 .هظفلب هاجرخأ :فّتصملا وأ جرحختسملا بحاص لوقي وأ -؟

 :نيحيحصلا ىلع تاح رختسملا دئاوف -ه

 “ءهبيردت يف يطويسلا اهركذ «ةرشعلا براقت ةريثك دئاوف نيحيحصلا ىلع تاحرختسملل

 :اهمهأ كيلإو

 «عقول الثم يراخبلا قيرط نم اثيدح ىور ول جرختسملا فنصم نأل ؛دانسإلا ولع ١-

 .جرختسملا يف هب هاور يذلا قيرطلا نم لزنأ

 .ثيداحألا ضعب يف تامتتو «ةدئاز ظافلأ نم عقي امل كلذو «حيحصلا ردق يف ةدايزلا -۲

 .ةضراعملا دنع حيحرتلا اقدئافو «قرطلا ةرثكب ةوقلا -“*

 ؟ ناخيشلا هاور ام هتحصب موكحملاوهام ١١-

 امهيباتك تقلت ةمألا نأو «حص ام الإ امهيحيحص يف الجدي مل املسمو يراخبلا نأ انب رم

 ؟ىرت اي «لوبقلاب ةمألا اهتقلت لاو اهتحصب موكحم ا ثيداحألا يه امف «لوبقلاب

 ًادبم نم فذح ام امأو «هتحصب موكحملا وهف لصتملا دانسإلاب هايور ام نأ وه :باوجلاو

 ءاهتمدقمو باوبألا محارت يف هنكل ريثك يراخبلا يف وهو «قلحملا ىمسيو - رثكأ وأ وار هدانسإ

 .دعب اميف اليصفت هثحب ٍنأيسو :قّلعملا ىمسيو
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 حيحصلا ۴۸ لوألا دصقملا

 دحاو ثيدح الإ كلذ نم هيف سيلف ملسم يف امأ «ةتبلا باوبألا بلص يف هنم ءيش دحوي الو

 :يلي امك همكحف - رخآ عضوم يف هلصي مل مميتلا باب يف

 نع هتحصب مكح وهف «"ركذو رمأو لاق' ك «مزحلا ةغيصب هنم ناك امف -أ

 ديلا فال

 مكح هيف سيلف "رکذو يورو ىكحُيو ركذُيو ىورُي" لك «مزح هيف نكي ملامو -ب

 باتكلا يف هلاحدإل ؛هاو ثيدح هيف سيلف كلذ عمو «هيلإ فاضملا نع هتحصب

 .حيحصلاب ىمسملا

 : حيحصلا بتارم ١- ؟

 طورش يقاب نكمت ىلعو كلذ ىلع ءانبف «مهدنع ديناسألا حصأ اوركذ ءاملعلا ضعب نأ انب رم

 :يه بتارملا هذه «هدانسإ لاجرل ةبسنلاب بتارم ثالث حيحصلا ثيدحلل نإ :لاقي نأ نكمي ةحصلا

 نبا نع عفان نع كلامك «ديناسألا حصأ نم دانسإب ايورم ناك ام هبتارم ىلعأف -أ

 امف رمع

 دانسإلا لاجر نم ندأ مه ؛لاجر قيرط نم ايورم ناك ام ةبتر كلذ نودو -ب

 .هقذ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح ةيوارك «لوألا

 فصو مهيلع قدصي ام ندأ مهيف تققحت نم ةياور نم ناك ام ةبتر كلذ نودو -ج

 .«كض ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس ةياورك «ةقثلا

 اهيف يورملا بتكلل ةبسنلاب بتارم عبس ىلإ حيحصلا ثيدحلا ميسقت ليصافتلا هذمب قحتليو

 :يه بتارملا هذه و «ثيدحلا كلذ

 .بتارملا ىلعأ وهو «ملسمو يراخبلا هيلع قفتاام ١-

 .يراخبلا هب درفنا ام مث ۲



 حيحصلا ۳۹ لوألا دصقملا

 .ملسم هب درفنا ام مث »م

 .هاجرخي ملو امهطرش ىلع ناك ام مث -4

 .هجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع ناك ام مث -ه

 .هجرخي ملو ملسم طرش ىلع ناك ام مٹ -5

 امهطرش ىلع نكي ال امم نابح نباو ةميزخ نباك ةمئألا نم امهريغ دنع حص ام مث -۷

 .امهنم دحاو طرش ىلع وأ

 :نيخيشلا طرش ١-

 نكل ؛حيحصلا يف اهيلع قفتملا طورشلا ىلع ةدايز هانّيع وأ هاطرش طرش نع ناخيشلا حصفُي م
 طرش وأ امهطرش هنأ مهنم لك هنظ ام امهبيلاسأل ءارقتسالاو عبتتلا نم مهل رهظ ءاملعلا نم نيثحابلا

 .امهنم دحاو

 نم ايورم ثيدحلا نوكي نأ امهدحأ وأ نيخيشلا طرشب دارملا نأ :كلذ يف ليق ام نسحأو

 .مهنع ةياورلا يف ناخيشلا اهمزتلا يلا ةيفيكلا ةاعارم عم امهدحأ وأ نيباتكلا لاجر قيرط

 : "هيلع قفّتم' :مهوق ئيعم - ١

 نيخيشلا قافتا يأ «نيخيشلا قافتا مهدارمف "هيلع قفتم" :ثيدح نع ثيدحلا ءاملع لاق اذإ

 كلذ نم مزال هيلع ةمألا قافتا نكل :لاق حالصلا نبا نأ الإ «ةمألا قافتا ال هتحص ىلع

 '”.لوبقلاب هيلع اقفتا ام يقلت ىلع ةمألا قافتال ؛هعم لصاحو

 ؟ازيزع نوكي نأ حيحصلا يف طرتشي له ١-

 يف دحوي هنأل ؛نادانسإ هل نوكي نأ نعم ءازيزع نوكي نأ حيحصلا يف طرتشي ال هنأ حيحصلا

 يلع يبأك كلذ ءاملعلا ضعب طرتشاو «ةبيرغ يهو ةحيحص ثيداحأ امهريغو نيحيحصلا

 .ةمألا هيلع تقفتا ام فالح اذه مهلوقو «مكاحلاو يلزتعملا يئ

 .۲ ٤ :ثيدحلا مولع 2



 هريغل حيحصلا ٤٠ لوألا دصقملا

 هريغل حيحصلا - ١

 :هفيرعت - ١

 نأل ؛هريغل احيحص يمسو 'هنم ىوقأ وأ هلثم رخآ قيرط نم يور اذإ هتاذل نسحلا وه

 كلذ ريوصت نكميو هل هريغ مامضنا نم تءاح امنإو «لوألا دنسلا تاذ نم تأت مل ةحصلا

 :يلاتلا لكشلا ىلع ةيضاير ةلداعم.

 هريغل حيحص - هتاذل نسح + هتاذل نسح

 :هتبترم - ؟

 .هتاذل حيحصلا نودو «هتاذل نسحلا نم ةبترم ىلعأ وه

 :هلاثم -۳

 ىلع قشأ نأ الول :لاق ك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم ثيدح

 (9 ةالص لك دنع كاوسلاب مقرمأل أ

 نكي مل هنكل «ةنايصلاو قدصلاب نيروهشملا نم ةمقلع نب ورمع نب دمحمف :حالصلا نبا لاق
 هتلالجو هقدصل مهضعب هقثوو «هظفح ءوس ةهح نم مهضعب هفعض يح ناقتإلا لهأ نم

 ام كلذب لاز رخأ هجوأ نم يور هنوك كلذ ىلإ مضنا املف ءنسح ةهجلا هذه نم هثيدحف

 ءدانسإلا اذه حصف «ريسيلا صقنلا كلذ هب ربحباو «هظفح ءوس ةهج نم هيلع هاشخن انك

aحيحصلا . "° 

 يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك يف يذمرتلا هجرحأ "7.84 :"رظنلا ةهرن " اهحرش عم "ركفلا ةبخن" رظنا
 .هد ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ قيرط نم يراخبلا هاورو ء«هظفلب (۲۲) ثيدحلا مقر اولا

 ١ يلا ملغ



 نسحلا ٤١ لوألا دصقملا

 نّسحلا -

 :هفيرعت - ١

TT Eلايقل دعا دنا  

 حيحصلا نيب طسوتم هنأل ؛ارظن نسحلا فيرعت يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا :احالطصا -ب

 هارأ ام راتحأ مث تافيرعتلا كلت ضعب ركذأسو «هيمسق دحأ فرع مهضعب نألو «فيعضلاو

 .هريغ نم قفوأ

 «ثيدحلا رثكأ رادم هيلعو «هلاحر رهتشاو «هحَرحَم فرع ام وه :يباطخلا فيرعت ١-

 ().ءاهقفلا ةماع هلمعتسيو «ءاملعلا رثكأ هلبقي يذلا وهو

 نوكي الو «بذکلاب ُمُهَّتُي نم هدانسإ يف نوكي ال ءىَوْرُي ثيدح لك :يذمرتلا فيرعت -۲

 “° .نسح ثيدح اندنع وهف كلذ وحن هحو ريغ نم ىّوْريَو ءاذاش ثيدحلا

 للعم ريغ دنسلا لصتم طبضلا مات لدع لقنب داحآلا ربخو :لاق :رَجَح نبا فيرعت -“*

 ° .هتاذل ٌنَسَحلاَف طبضلا فَ نإف ”ءهتاذل حيحصلا وه «ذاش الو

 ريخ وهو «هطبض لق يأ «هياور طبض فح اذإ حيحصلا وه رجح نبا دنع َنّسْحْلا نأكف :تلق

 دحأ فرع دقف يذمرتلا امأو «ةريثك تاداقتنا هيلعف يباطخلا فيرعت امأ «نسحلا هب فّرع ام

 هريغل نسحلا نأل ؛هتاذل نسحلا فرعي نأ هفيرعت يف لصألاو «هريغل نسحلا وهو «نسحلا يمسق

 .هقرط ددعتب هرابحبال ؛نسحلا ةبترم ىلإ ىقترا لصألا يف فيعض

 :ىلي اه. رجح نبا هب هفَرَع ام ىلع ءانب نسا فري نأ نكميو :راتْحْلا هفيرعت -4

 .هتاذل يأ :نسحلا

 .ه۹/۱۰٠:هعماح رخآ يف للعلا باتك «يذوحألا ةفحت هحرش عم يذمرتلا عماج 7.11/١ :ننسلا ماعم
 اا را .۲۹ :هل اهحرش عم ةبخنلا )۳(



 نسحلا ٤۲ لوألا دصقملا

 ريغ نم هاهتنم ىلإ هلثم نع هطبض فح يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه

 :ةلع الو ذود

 مكى جنا

 اولمعو ءاهقفلا عيمج هب جتحا كلذلو «ةوقلا يف هنود ناك نإو هب جاجتحالا يف حيحصلاك وه

 هحردأ دقو «نيددشتملا نم ذش نم الإ نييلوصألاو نيثدحملا مظعم هب جاجتحالا ىلعو «هب

 نود هنأب موق عم «ةميزخ نباو نابح نباو مكاحلاك حيحصلا عون يف نيلهاستملا ضعب

 اولا حيحصلا

 :هلاثم -۳

 نوجلا نارمع يبأ نع يعبضلا ناميلس نب رفعح انثدح ةبيتق انثدح :لاق يذمرتلا هحرخأ ام

 هللا لوسر لاق :لوقي ودعلا ةرضحب يبأ تعم :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع

 :ىذمرتلا هع لاق ثيدحلا اذهف يدنا تيد فويسلا لالظ تحت ةنحلا باوبأ نإ د

 ناميلس نب رفعح الإ تاقث ةعبرألا هدانسإ لاجر نأل ؛انسح ثيدحلا اذه ناكو :تلق

 .نسحلا ةبترم ىلإ حيحصلا ةبت رم نع ثيدحلا لزن كلذل (9؟ثيدحلا نسح هنإف «يعبضلا

 :هبتارم - ع

 «بتارم نسحلل كلذك «ضعب نع حيحصلا ضعب ام توافتي بتارم حيحصلل نأ امك

 :لاقف نيتبترم يهذلا اهلعج دقو

 امنإو «مهطبض فح دق الودع دانسإلا لاحر عيمج نوكي نأ طرتشي هنأ "هلثم نع" :انلوقب دارملا سيل :هلثم نع

 يف ةربعلا نأل ؛طبضلا يّمات الودع نوقابلا نإو طقف مهنم دحاو ولو مهضعب وأ كلذك مهلك اونوكي نأ دارملا

 .دانسإلا يف لحجر ندأب ثيدحلا ىلع مكحلا

 ."يذوحألا ةفحت" هحرش عم يذمرتلا نم ٠٠٠١/١ :داهجلا لئاضف باوبأ 7 150/١. :يوارلا بيردت رظنا '')

 .دمحأ يأ نع كلذ 15/١ :"بيذهتلا بيذمت" يف رجح نبا ظفاحلا لقن امك 7



 نسحلا 4۴۳ لوألا دصقملا

 نب زهب ثيدحك «هنیسحتو هتاور ثيدح حيحصت يف فلتحا ام هبتارم ىلعأف -أ

 نع قاحسإ نباو «هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمعو «هدج نع هيبأ نع ميكح
 .حيحصلا بتارم ندأ نم وهو «حيحص هنإ :ليق ام كلذ لاثمأو «يميتلا

 هللا دبع نب ثراحلا ثيدحك «هفيعضتو هثيدح ةاور نيسحت يف فلتخا ام كلذ دعب مث -ب

 .مهوحنو ةاطرأ نب جاجحو ةَرَمَض نبا مصاعو

 داسو نسخ وأ ”دانسألا حيحص فيدو :مهطوق ةبترم ٥-

 . حيحص ثيدح اذه" :مهوق نود "دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :نيكدحملا لوق -أ

 نيب كور اذ" E وسب عروس ادن" رو كلارك وجي

 :لاق اذإ ثدحملا نأكف «ةلع وأ ذوذشل ؛نتملا نود دانسإلا نسحي وأ حصي دق هنأل

 «ثيدحلا اذه يف ةسمخلا ةحصلا طورش رفوتب انل لفكت دق "حيحص ثيدح اذه"

 نم ةثالث طورش رفوتب انل لفكت دقف "دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :لاق اذإ امأ

 ذوذشلا يفن امأ «مهطبضو «ةاورلا ةلادعو «دانسإلا لاصتا يهو «ةحصلا طورش

 .امهنم تبثتي مل هنأل ؛امه لفكتي ملف «هنع ةلعلا يفنو

 ةلع هل ركذُي ملو "دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :هلوق ىلع دّمَتْعُم ظفاح رصتقا ول نكل

 .ذوذشلا مدعو ةلعلا مدع لصألا نأل ؛نتملا ةحص رهاظلاف

 لل , : . : 5 11
 ج يب لحج :هريغو يذمرتلا لوق نعم 5

 عم امهنيب عمجُي فيكف «حيحصلا ةحرد نع رصاقتي نسحلا نأل ؛لكشُم ةرابعلا هذه رهاظ نإ

 «ةددعتم ةبوحأب ةرابعلا هذه نم يذمرتلا دوصقم نع ءاملعلا باحأ دقلو ؟امهتبترم توافت

 :يلي ام هصخلمو «يطويسلا هاضتراو ءرجح نبا ظفاحلا هلاق ام اهنسحأ

 .رخآ دانسإ رابتعاب حيحص «دانسإ رابتعاب نسح هنأ :ئيعملاف رثكأف نادانسإ ثيدحلل ناك نإ -أ



 نسحلا 4 لوألا دصقملا

 .نيرخآ موق دنع حيحص «نيثدحملا نم موق دنع نسح هنأ :نيعملف ءدحاو دانسإ هل ناک ناو -ب

 هيدل ححرتي مل وأ «ثيدحلا اذه ىلع مكحلا يف ءاملعلا نيب فالخلا ىلإ ريشي لئاقلا نأكف

 .امهدحأب مكحلا

 :حيباصملا ثيداحأ يوَعَبلا ميسقت -۷

 ثيداحألا ىلإ زمري هنأ وهو «هل صاخ حالطصا ىلع "حيباصملا" هباتك يف يوغبلا مامإلا جرد
 :هلوقب ةعبرألا ننسلا يف ىلا ثيداحألا ىلإو «"حيحص" :هلوقب امهدحأ وأ نيحيحصلا يف يلا

 ةعبرألا ننسلا يف نأل ؛نيثدحملا ىدل ماعلا حالطصالا عم ميقتسي ال حالطصا وهو «"نسح"

 ئراقلا ىلع يغبنيف ءكلذ ىلع يوونلاو حالصلا نبا هبن كلذل ءركنملاو فيعضلاو نسحلاو حيحصلا

 نع هلوق دنع باتكلا اذه يف صاخلا يوغبلا حالطصا نع ملع ىلع نوكي نأ "حيباصملا" باتك يف

 ."نسح" وأ "حيحص" :ثيداحألا

 :نسحلا تانظَم نم ىلا بتكلا -

 بتك يف درجملا حيحصلا اودرفأ امك دّرجملا نسحلا ثيدحلاب ةصاخ ابتك ءاملعلا درفي مل

 :بتكلا كلت رهشأ نمف «نسحلا ثيدحلا دوحو اهيف رثكي ابتك كانه نكل «ةلقتسم

 يذمرتلاو «نسحلا ةفرعم يف لصأ وهف "يذمرتلا ننس" ب روهشملا :يذمرتلا عماج -أ

 .هركذ نم رثكأو باتكلا اذه يف هرهش يذلا وه

 ثيدحلا بلاط ىلعف «هوحنو "حيحص نسح" :هلوق يف فلتخت ُهَحَّسُن نأ ىلإ هبنتلا يغبني نكل

 .ةدمتعم لوصأب ةلباقملاو ةققحلا ةخسنلا رايتحاب ةيانعلا

 نيحيحصلا نم ةاقتنم ثيداحأ هفلؤم هيف عمج باتك وهو " ةنسلا حيباصم" «لماكلا باتكلا مسا :حيباصملا

 ."حيباصملا ةاكشم" هامسو يزيربتلا بيطخلا هبذهو «هيلع داز يذلا وهو «يمرادلا ننسو ةعبرألا ننسلاو

 يه يلا بتكلا" ناونعلا نعم نوكيف «هعضومو هندعم :ءيشلا ةنظمو ءءاظلا رسكب ةنظم عمج تانظم :تانظم

 . نسحلا دوجو عضوم



 هريغل نسحلا 4٥ لوألا دصقملا

 حيحصلا هيف ركذي هنأ :ةكم لهأ ىلإ هتلاسر يف دوادوبأ ركذ دقف :دواد يبأ ننس -ب

 وهف ائيش هيف ركذي مل امو ههنّيب ديدش ّنهَو هيف ناك امو «هبراقيو ههبشي امو

 دحأ هححصي ملو «هفعض وه نيبي مل اثيدح هيف اندجو اذإ كلذ ىلع ءانبف ,حلاص

 .دواد يبأ دنع نسح وهف «نيدمتعملا ةمئألا نم

 .باتكلا اذه يف هنم ريثك ىلع نيطقرادلا صن دقف :ئيطقرادلا ننس -ج

 هريغل نسحلا 2

 :هفيرعت - ١

 © .هّبِذَك وأ يوارلا َقْسَف هفعض ُببس نكي ملو «هقرط تددعت اذإ فيعضلا وه

 :امه «نيرمأب هريغل نسحلا ةجرد ىلإ يقتري فيعضلا نأ فيرعتلا اذه نم دافتسي

 .هنم ىوقأ وأ هلثم رخآلا قيرطلا نوكي نأ ىلع «رثكأف رخآ قيرط نم ىوري نأ -أ

 وأ هدنس يف عاطقنا امإو هيوار ظفح ءوس امإ ثيدحلا فعض ببس نوكي نأ -ب

 .هلاجر يف ةلاهج

 كلهم س 25

 هل هريغ مامضنا نم ىتأ امنإو «لوألا دنسلا تاذ نم تأي مل نسحلا نأ كلذب هتيمست ببسو

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيضاير ةلداعمم. هريغل نسحلا ةبترم ىلإ فيعضلا ثيدحلا ءاقترا ريوصت نكميو

 هريغل نسح - فيعض + فيعض

 : هتبت رم ا

 .هتاذل نسحلا نم ةبترم ىدأ هريغل نسحلا

 .هتاذل نسحلا ّمّدق هريغل نسحلا عم هتاذل نسحلا ضراعت ول هنأ كلذ ىلع ئبنيو

 .هانعم. ٤ ٥ :اهحرش عم ةبخنلا 3



 نئارقلاب فتحلا لوبقملا داحآلا ربخ 45 لوألا دصقملا

 :همكح - ٤

 .هب ّجّنحُي يذلا لوبقملا نم وه

 :هلاثم -ه

 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب مصاع نع ةبعش قيرط نم هتسحو يذمرتلا هاور ام

 كيفن نم ٍتيضرأ : هللا لوسر لاقف «نيلعت ىلع تجوزن َةَراَرَق نب نم ةأرما نأ هيبأ نع
 .هزاجأف :لاق «معن :تلاق ؟ نيلعنب كلامو

 ةشئاعو سنأو ديعس يبأو دعس نب لهسو ةريره يبأو رمع نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق

 “م يملسألا ردح يبأو رباجو

 .هجو ريغ نم هئيحب ؛ثيدحلا اذه يذمرتلا هل نسح دقو .هظفح ءوسل فيعض مصاعف :تلق

E A 

 :ةنط وت ادن

 يذلا ربخلا نئارقلاب فتحملاب ةارملاو «نئارقلاب ٌتفتحملا لوبقلا ثحبأ لوبقملا ماسقأ مات فو

 .طورشلا نم لوبقملا هبلطتي ام ىلع ةدئازلا رومألا نم هب نرتقاو طاحأ

 رابخألا نم هريغ ىلع ةزيم هل لعحتو «ةوق هديزت لوبقملا ربخلاب نرتقت يلا ةدئازلا رومألا هذهو

 .اهيلع هححرتو «ةدئازلا رومألا كلت نم ةيلاخلا ىرحألا ةلوبقملا

 :هعاونأ ل

 :اهرهشأ «عاونأ نئارقلاب فتحا ربخلا

 هب تفتحا دقف رتاوتلا دح غلبي مل امه امهيحيحص يف ناخيشلا هجرحأ ام أ

 :اهنم «نئارق

 ٠ :ءاسنلا روهم يف ءاح ام باب «حاكنلا بارا يذهرتلا »/470«  475١ثيدحلا مقر )*١١١(.



 ثيدحلا فلتخمو مكحملا 4۷ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 .نأشلا اذه يف امهتلالح ١-

 .امهريغ ىلع حيحصلا زييمت يف امهمدقت -

 نم ملعلا ةدافإ يف ىوقأ هدحو يقلتلا اذهو «لوبقلاب امهيباتكل ءاملعلا يقلت ٣-

 .رتاوتلا نع ةرصاقلا قرطلا ةرثك درح

 .للعلاو ةاورلا فعض نم اهلك ةملاس ةنيابتم قرط هل تناك اذإ روهشملا -ب

 هيوري يذلا ثيدحلاك ءابيرغ نوكي ال ثيح نينقتملا ظافحلا ةمئألاب لسلسملا ربخلا -ج

 كراشيو «كلام مامإلا نع يعفاشلا مامإلا هيوريو «يعفاشلا مامإلا نع دمحأ مامإلا

 كلذك يعفاشلا مامإلا كراشيو «يعفاشلا مامإلا نع ةياورلا يف هريغ دمحأ مامإلا

 .كلام مامإلا نع ةياورلا يف هريغ

 :همكح ال

 نم هريغ عم نئارقلاب فتحنا ربخلا ضراعت ولف «داحآلا رابخأ نم لوبقم ريخ يأ نم ححجرأ وه

 .نئارقلاب فتحا ربخلا مدق «ةلوبقملا رابحألا

 ناقلا دضقملا

 هب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت
 مولع عاونأ نم ناعون كلذ نع قثبنيو «هب لومعم ريغو هب لومعم :نيمسق ىلإ لوبقملا ربخلا مسقني
 ."خوسنملاو خسانلا"و "ثيدحلا فلتخمو حلا :امهو «ثيدحلا

 ثيدحلا فلتخمو مكحملا ١-

 :مكحلا فيرعت - ١

 .نقتأ عك. "هكحأ" نم لوعفم مسا وه غل تأ



 ثيدحلا فلتخمو مكحللا ٩۸ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 “© .هلثم ةضراعم نم ملَس يذلا لوبقملا ثيدحلا وه :احالطصا -ب

 ةبسنلاب ادحج ةليلق يهف ةفلتخملا ةضراعتملا ثيداحألا امأو «عونلا اذه نم ثيداحألا رثكأو

 .ثيداحألا عومجمل

 ل فيرعت - ١

 ثيداحألا :"ثيدحلا فلتخم"ب دارملاو «قافتالا دض فالتخالا نم لعاف مسا وه :ةغل -ًأ

 .ئعملا يف ناَّداضتي يأ «ئعملا يف اضعب اهضعب فلاخيو انلصت ىلا

 ©" .امهنيب عمجلا ناكمإ عم هلثم ضَراَعملا لوبقملا ثيدحلا وه :احالطصا -ب

 يف هضقانيو «ةوقلاو ةبترملا يف هلثم رحآ ثيدح ع يحي يذلا نسحلاو أ حيحصلا ثيدحلا وه يأ

 .لوبقم لكشب امهيلولدم نيب اوعمجي نأ بقاثلا مهفلاو ملعلا يلوأل نكميو ءارهاظ ىيعملا

 :قلكحملا ل

 نم كرارف موذجملا نم رف :ثيدح عم «ملسم هاور يذلا .... ةرّيط الو ىودع ال :ثيدح

 ” .يراحبلا امهاور نيذلا دسألا

 ءاملعلا عمج دقو ءاهتبثي يناثلاو ىودعلا يفني لوألا نأل «ضراعتلا امهرهاظ ناحيحص ناثيدح ناذهف

 :يلي ام هدافمو ءرجح نبا ظفاحلا هراتحا ام انه ركذأ «ةددعتم هوجو ىلع امهانعم نیب اوقفوو ءامهنيب

 امهنيب عمجلا ةيفيك - 5

 2ص هلوق ليلدب «ةتباث ريغو ةيفنم ىودعلا نإ :لاقي نأ نيثيدحلا نيذه نيب عمجلا ةيفيك

 ةحيحصلا لبإلا نيب نوكي برحألا ريعبلا نأب هضراع نمل هلوقو "اعيش ءيش يدعي ال"
 6 لوألا ىدعأ نمف :برجتف اهطلاخيف

 .هب باصي نم ءاضعأ طقاستت ءاد وهو «ماذجلاب باصملا :موذجما .رويطلاب مؤاشتلا :ةريط

 .(017037) ثيدحلا مقر ٠١۸/٠١ :بطلا باتك يراخبلا 7 .قباسلا عجرم E ع وع قبلا ©"

 ۷١/١٠١ :بطلا باتك «يرابلا حتف عم يراحبلا © .دمحأ هحرحخأو ٤٠٠/٤ :ردقلا باتك يذمرتلا 0



 ثيدحلا فلتخمو مكحملا 4۹ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 موذحملا نم رارفلاب رمألا امأو «لوألا يف هأدتبا امك يناثلا يف ضرملا كلذ أدتبا ىلاعت هللا نأ نعي

 نم هل ءيش لوصح موذحملا كلذ طلاخي يذلا صخشلل قفتي الثل يأ «عئارذلا ّدس باب نمف

 هل هتطلاخم ببسب ناك كلذ نأ نظيف «ةيفنملا ىودعلاب ال ءادتبا ىلاعت هللا ريدقتب ضرملا كلذ

 يذلا داقتعالا اذه يف عوقولل اعفد ؛موذحلا بنجتب ماف «مثإلا يف عقيف ىودعلا ةحص دقتعيف

 .مثإلا يف عوقولا ببسي

 ؟نيلوبقم نيضراعتم نيثيدح دحو نم ىلع بحي اذام - ه

 :ةينآلا لحارملا عبتي نأ هيلع

 .امه لمعلا بجوو عمجلا َنّيعَت امهنيب عمحلا نكمأ اذإ -أ

 .هوجولا نم هجوب عمجلا نكمي مل اذإ -ب

 .خوسنملا انكرتو «هب انلمعو هانمدق اخسان امهدحأ ّمِلَع نإف ١-

 غلبت ّيلا حيحرتلا هوجو نم هجوب رخآلا ىلع امهدحأ انحجر كلذ مّلعُي مل نإو ١-

 .ححارلاب انلمع مث «رثكأ وأ اهجو نيسمخ

 رهظي نح امه لمعلا نع انفقوت - ردان وهو - رخآلا ىلع امهدحأ ححرتي مل نإو -*

 .ححرم انل

 :هل لمكي نمو هتيمهأ ٦-

 هيف رهو هل لمكي امنإو «ءاملعلا عيمج هتفرعم ىلإ رطضي ذإ ؛ثيدحلا مولع مهأ نم ملعلا اذه

 مه ءالؤهو «ةقيقدلا يناعملا ىلع نوصاوغلا نويلوصألاو «هقفلاو ثيدحلا نيب نوعماجلا ةمئألا

 .ردانلا الإ هنم مهيلع لكشي ال نيذلا

 امك «مهرايتخا نسحو مهمهف ةقدو مهتبهوم ترهظ هيفو «ءاملعلا لغش دق ةلدألا ضراعتو

 .ءاملعلا دئاوم ىلع نيلفطتملا ضعب نم هَراَمغ ضاخ نم مادقأ هيف تلر



 هخوسنمو ثيدحلا خسان 6م ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 :هيف تافنصملا رهشأ -۷

 .هيف فنصو ملكت نم لوأ وهو «يعفاشلا مامإلل "ثيدحلا فالتحا" -أ

 .يرونيدلا ملسم نب هللا دبع «ةبيتق نبال "ثيدحلا فلتخم ليوأت" -ب

 .ةمالس نب دمحأ رفعحج نا «يواحطلل "راثآلا لكشف! 65

 :خسنلا فيرعت- ١

 :هنمو «"لقنلا"و «هتلازأ يأ لظلا ٌسمشلا تحس :هنمو ,"ةلازإلا" :ناينعم هل :ةغل أ

 .رخخآ مكح ىلإ هلقن وأ خوسنملا لازأ دق خسانلا نأكف ءهيف ام تلقن اذإ باتكلا تحسن

 © .رخأتم هنم مكحب امدقتم هنم امكح عراشلا عفر :احالطصا -ب

 :هيف نيزّربملا رهشأو هتبوعصو هتيمهأ ١-
 مهزجعأو ءاهقفلا ايْغَأ :يرهزلا لاق دقف ءبعص مهم ملع هخوسنم نم ثيدحلا خسان ةفرعم

 .هخوسنم نم ثيدحلا خسان اوفرعي نأ

 لاق «ىلوألا ةقباسلاو ىلوطلا ديلا هيف هل تناك دقف «يعفاشلا مامإلا وه هيف نيزربملا رهشأو

 ام ءَتطَّيَف :لاق ءال :لاق ؟يعفاشلا بتك تبتك :رصم نم مدق دقو «ةّراو نبال دمحأ مامإلا

 .يعفاشلا انسلاج يح هخوسنم نم ثيدحلا خسان الو ءِرَّسْفُملا نم لمحا انملع

 ؟خوسنملا نم خسانلا فرعي مب ٣-

 :رومألا هذه دحأب هخوسنم نم ثيدحلا خسان فرعي

 ةرايز نع مكتيهف تنك :ملسم حيحص يف َةَدِيَرُب ثيدحك دي هللا لوسر حيرصتب -أ

 ("”.ةرخآلا ركذت اُهِإف اهوروزف «روبقلا

 .هوحنب (۳۷) ثيدحلا مقر يحاضألا تاک «ملسم ها ور O YY :ثيدحلا مولع 69



 هخوسدمو ثيدحلا خسان ه١ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 ه2 هللا ر نم نيرمألا ردنا ناك هما دبع ور تاج لوقك «يباحص لوقب -ب

 .ننسلا باحصأ هجرحخأ “رانلا تسم امم ءوضولا كر

 خست “”«موجحملاو محاحلا رطفأ :اعوفرم هذسوأ نب داّدش ثيدحك «خيرأتلا ةفرعم, -ج

 ”عوئاص وهو مجتحاو مرحُم وهو مجتحا ا يبلا نأ :ام سابع نبا ثيدحب

 سابع نبا نأو «حتفلا نمز ناك كلذ نأ دادش ثيدح قرط ضعب يف ءاج دقف

 .عادولا ةجح يف هبحص

 ° .هولتقاف ةعبارلا يف داع نإف «هودلحاف رمخلا برش نم :ثيدحك «عامجإلا ةلالدب -د

 لدي نكلو حسني الو ٌحّسنَي ال عامجإلاو «هخسن ىلع عامجإلا لد :يوونلا لاق

 .خسان ىلع

 :هيف تافنصملا رهشأ - ٤

 .يمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب يبأل "راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا" -أ

 .دمحأ مامالل "خوسنملاو خسانلا" -ب

 .يزوجلا نبال "ةخوسنملا ثيداحألا ديرحت" -ج

 ثيدحلا مقر .موصلا باتك دواد وبأ هاور 0 .(55١؟) ثيدحلا مقر «ةراهطلا باتك ,دوادوبأ هاور 9

 باتك «دواد وبأ هاور )۱۹۳۸(.  ثيدحلا مقر 2174/4 :موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ ")7 .(789)

 )٤٤۸٤(. ثيدحلا مقر «دودحلا



 ه؟

 ناثلا بلطملا

 دودرملا ربخلا

 دصاقم ةثالث هيفو

 فيعضلا :لوألا دصقملا »

 دانسإلا نم طقس ببسب دودرملا : ناثلا دصقمملا ٠

 يوارلا ف نعط ببسب دودرملا *:ثلاغلا دصقأملا ل



 فيعض o۴۳ لوألا دصقملا

 هدر بابسأو دودرملا ربخلا

 :هميرعت - ١

 :هدر بابسأو هماسقأ -۲

 ءامسأ ماسقألا كلت نم ريثك ىلع اوقلطأو «ةريثك ماسقأ ىلإ دودرملا ربخلا ءاملعلا مسق دقل

 . فيعضلا" وه ماع مساب اهوم لب ءامي اصاخ اما اهيلع اوقلطي مل ام اهنمو ءاي ةصاح

 :امه «نييسيئر نيببس دحأ ىلإ ةلمجلاب عجرت اهنكل «ةريثكف ثيدحلا در بابسأ امأ

 .دانسإلا نم طقس -أ

 .يوارلا يف نعط -ب

 -ىلاعت هللا ءاش نإ - دصاقم ةثالثب اهيلع ملكتأس «ةددعتم عاونأ نيببسلا نيذه نم لك تحتو

 .دودرملا عونل ماعلا مسالا وه دعي يذلا فيعضلا دصقمب. ائدتبم

 لوألا دصقملا

 فيعضلا
 :هفيرعت - ١

 .يونعملا فعضلا انه هب دارملاو «يونعمو يسح فعضلاو «يوقلا دض :ةغل -أ

 .هطورش نم طرش دقفب «نسحلا ةفص عمجي مل ام وه :احالطصا عيب

 :هتموظنم يف ينوقيبلا لاق

 رثك ماسقأ وهو فيعضلا وهف رصق نسحلا ةبتر نع ام لكو

 .امسق نيعبرأو افين مهضعب ام غلب :ةريثك ماسقأ



 فيعض ه لوألا دصقملا

 :هتوافت - ؟

 هنمو «فيعضلا هنمف «حيحصلا توافتي امك هتفحو هتاور فعض ةدش بسحب هفعض توافتيو

 © .عوضوملا هعاونأ رشو ءركنملا هنمو «يهاولا هنمو ءادح فيعضلا

 ناشار <

 ثحب يف ءاملعلا ركذ دقف «ديناسألا حصأ ركذ نم "حيحصلا" يف مدقت ام ىلع ءانبو

 نم ةريبك ةلمج راسلا مكاحلا ركذ دقو «"ديناسألا ىهوأ" ب ىمسي ام "فيعضلا'

 نم ةلثمألا ضعب ركذأو «نادلبلاو تاهجلا ضعب وأ ةباحصلا ضعب ىلإ ةبسنلاب "ديناسألا ىهوأ"

 ظ :اهنمف هريغو مكاحلا باتك

 دقرف نع يقيقدلا ىسوم نب ةقدص" :هن#د قيدصلا ركب يبأل ةبسنلاب ديناسألا ىهوأ -أ

 ك نأ نع جلا د سلا
 يلع نع رحز نب هللا ديبع نع بولصملا سيق نب دمحم" :نييماشلا ديناسأ ىهوأ -ب

 ° ."ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نبا

EGسابع نبا ناسا ىهوأ  ANنع يبلكلا نع ناورم نب دمحم ريغصلا  

 ةلسلس ال بذكلا ةلسلس هذه :رجح نبا ظفاحلا لاق «"سابع نبا نع حلاص يبأ

 هلا

 هلا ج5

 يبلا نع ةريره يبأ نع يميّحهلا ةميمت يبأ نع مّرْثألا ميكَح قيرط نم يذمرتلا هجرخأ ام
 لاق مث دمحم ىلع لزنأ ام رفك دقف انهاك وأ اهربد يف ةأرما وأ اضئاح تأ رم :لاق دي

 ةميمت يبأ نع مرثألا ميكح ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال :هحارخإ دعب يذمرتلا

 ۷١. :ثيدحلا مولع ةفرعم ۷١.  :ثيدحلا مولع ةفرعم يف ۸٩.  :عوضوملا ةفرعم ؛ثيدحلا مولع رظنا (

 ١181/١. :يوارلا بيردت رظنا ۷١.  :ثيدحلا مولع ةفرعم '')



 فيعض هه لوألا دصقملا

 :تلق (97عهداتسإ ٍلَبَق نم ثيدحلا اذه دمحم فعضَو :لاق م «ةريره يأ نع يميجهلا

 يف رجح نبا ظفاحلا هنع لاق دقف «ءاملعلا هفعض دقو «مرثألا اميكح هدانسإ يف نأل
+ 

 .نيل هيف : بيذهتلا بيرقت"

 :هتياور مكح -ه

 نايب ريغ نم اهديناسأ يف لهاستلاو «ةفيعضلا ثيداحألا ةياور مهريغو ثيدحلا لهأ دنع زوجي

 :نيطرشب -- اهعضو نايب عم الإ اهتياور زوجي ال هنإف ؛ةعوضوملا ثيداحألا فالخب - اهفعض

 .ىلاعت هللا تافصك «دئاقعلاب قلعتت ال نأ -أ

 .مارحلاو لالحلاب قلعتي ام ةيعرشلا ماكحألا نايب يف نوكت ال نأ -ب

 يور نمو «كلذ هبشأ امو صصقلاو بيهرتلاو بيغرتلاو ظعاوملا لثم يف اهتياور زوحت تعي

 © .لبنح نب دمحأو يدهم نب نمحرلا دبعو يروثلا نايفس اهتياور يف لهاستلا هنع

 امنإو ءاذك هك هللا لوسر لاق :اهيف لقت الف دانسإ ريغ نم اهتيور اذإ كنأ ىلإ هبنتلا يغبنيو

 كلذ ةبسنب مزحت الفل ؛كلذ هبشأ امو ءاذك هنع انغلب وأ ءاذك 5 هللا لوسر نع يوُر :لوقت

 .هفعض فرعت تنأو «لوسرلل ثيدحلا

 :هب لمعلا مكح 5

 هب لمعلا بحتسي هنأ ءاملعلا روهمج هيلع يذلاو «فيعضلا ثيدحلاب لمعلا يف ءاملعلا فلتحا

 :يهو ءرجح نبا ظفاحلا اهحضوأ «ةثالث طورشب نكل «لامعألا لئاضف يف

 .ديدش ريغ فعضلا نوكي نأ -أ

 .هب لومعم لصأ تحت ثيدحلا جردني نأ -ب

 .طايتحالا دقتعي لب «هتوبث هب لمعلا دنع دقتعي ال نأ -ج

 ددشتلا باب 2١7 :ةيافكلاو 44 :ثيدحلا مولع رظنا 2 4١5/١. :هحرش عم يذمرتلا )7 .يراخبلا يأ

 754/١. :ثيغملا حتفو ١//255 :يوارلا بيردت رظنا 7 .لامعألا لئاضف يف زوجتلاو ماكحألا ثيداحأ يف



 دانسإلا نم طوقس ببسب دودرملا ه5 ياثلا دصقملا

 :فيعضلا ةَنظَم يه ىلا تافنصملا رهشأ -۷
 باتك"و «نابح نبال "ءافعضلا باتك"ك «ءافعضلا نايب يف تَفّتُص يلا بتكلا -أ

 ةفيعض تراص ىلا ثيداحألل ةلثمأ نوركذي اهيفلؤم نإف «يهذلل "لادتعالا نازيم

 .امل ءافعضلا كئلوأ ةياور ببسب

 للعلاو ليسارملا بتك لثم «ةصاخ فيعضلا نم عاونأ يف تفتص يلا بتكلا -ب

 .يطقرادلل "للعلا باتك"و «دواد يبأل "ليسارملا باتك"ك اهريغو ؛جّردملاو

 نالا نضقملا

 دانسإلا نم لطف بيش :ةوةرملا

 :دانسإلا نم طقسلاب دارملا ١-

 ةاورلا ضعب نم ادمع ءرثكأ وأ وار طوقسب دانسإلا ةلسلس عاطقنا دانسإلا نم طقّسلاب دارم

 .ايفخ وأ ارهاظ اطوقس «هئانثأ نم وأ هرحآ نم وأ دنسلا لوأ نم «دمع ريغ نع وأ

 :طقسلا عاونأ -۲

 :امه «نيعون ىلإ هئافحو هروهظ بسحب دانسإلا نم طقسلا عونتي

 نم مهريغو ةمئألا هتفرعم يف كرتشي طقسلا نم عونلا اذهو :رهاظ طقس -أ

 يوارلا نيب يقالتلا مدع نم طقسلا اذه فرعيو «ثيدحلا مولعب نيلغتشملا

 هل تسيلو - هب عمتجي مل هنكل هرصع كردأ وأ «هرصَع كردي مل هنأل امإ «هخيشو
 خيرات ةفرعم ىلإ ديناسألا يف ثحابلا جاتحي كلذل - ةداحو الو ةزاجإ هنم

 .كلذ ريغو مهلاحتراو مهبلط تاقوأو مهتايفوو مهديلاوم نايب نمضتي هنأل ؛ةاورلا

 ةياور تزحأ :انايحأ خيشلا لوقي نأك «هب قتلي مل خيش نم اهيلع يوارلا لصحي دقو «ةياورلاب نذإلا :ةزاجإ

 يوريف هطخ فرعي خويشلا نم خيشل اباتك يوارلا دجي نأ :- واولا رسكب - ةداحولاو .ينامز لهأل ناعومسم

 .ءادألا غيصو لمحتلا قرط باب يف ةداحولاو ةزاحإلا ثحب ليصفت ٍتأيسو «خيشلا نع باتكلا كلذ يق ام



 قلعملا ها/ رهاظلا طقسلا عاونأ

 وأ طقسلا ناكم بسحب ءامسأ ةعبرأب رهاظلا طقسلا ةيمست ىلع ثيدحلا ءاملع حلطصا دقو

 :يه ءامسألا هذهو ءاوطقسأ نيذلا ةاورلا ددع

 للعو ثيدحلا قرط ىلع نوعلطملا قاذحلا ةمئألا الإ هكردي ال اذهو :يفَح طقس -ب

 :اهو «ناتيمست هلو «ديناسألا

 دلا ها

RET 

 :قاوتلا نلع ةلضفم فيلا ثايحشلا هذه تف و

 رهاظلا طقسلا عاونأ -أ

 قلعملا - ١

 :هميرعت - ١

 ا هلعجو هب هطبرو هطان يآ ياب لا ىلع نزف لوعف شا وه ل أ

 ةهجلا نم هعاطقناو ءطقف ايلعلا ةهحلا نم هلاصتا ببسب اقلعم دنسلا اذه يمسو

 .هوحنو فقسلاب قلعملا ءيشلاك راصف ءايندلا

 9.لاوتلا قلع رک اف وار هدانسإ ًادبم نم فذح ام :اح الط صا < ر

 .74 :ثيدحلا مولع "7



 قلعملا 0۸ رهاظلا طقسلا عاونأ

 :فيرعتلا حرش -۲

 ءاضيأ دنسلا لوأ ىمسيو «فلؤملا خيش وهو ءانتهج نم يذلا ندألا هفرط وه دنسلا أدبمو

 .هب ثيدحلا ةءارق أدبن اننأل ؛دنسلا أدبم يمسو

 :هروص نم -7

 .اذك لي هللا لوسر لاق :الثم لاقي مث دانسإلا عيمج فذحي نأ -أ

 © .يعباتلاو يباحصلا الإ وأ ءيباحصلا الإ دانسإلا لك فذحي نأ اهنمو -ب

 :هلاثم - 5

 5 يبلا ىطغ :ىسوم وبأ لاقو" :ذخفلا يف ركذُي ام باب ةمدقم يف يراخبلا هحرحأ ام

 الإ هدانسإ عيمج فذح يراحبلا نأل ؛قلعم ثيدح اذهف '”نامثع لحد نيح هيتبكر

 .هذ يرعشألا ىسوم وبأ وهو يباحصلا

 1ك بك

 فذحب كلذو ءدنسلا لاصتا وهو «لوبقلا طورش نم اطرش دقف هنأل ؛دودرم قلعملا ثيدحلا

 .فوذحملا يوارلا كلذ لاحب انملع مدع عم هدانسإ نم رثكأ وأ وار

 :نيحيحصلا يق تاقلعملا مكح -5

 يف قلعملا دجو نإ نكل ءاقلطم قلعملا ثيدحلل وه - دودرم قلعملا نأ وهو - مكحلا اذه

 ".حيحصلا ثحب يف انب رم دق ءصاخ مكح هل اذهف - نيحيحصلاك - هتحص َتَمِرُثلا باتك

 :نأ وعلو ءانه هب ريكذتلاب سأب الو

 نع هتحصب ٌمكُح وهف "ىكح"و "َركذ"و "لاق" لك :مّرَحْلا ةغيصب ركذ ام أ

 .هيلإ فاضملا

 امم هتحصب موكحملا وه ام" يهو 21١ :ةرقفلا يف °” .١/40:ةالصلا باتك «يراخبلا 7.47 :ةبخنلا حرش
 "؟ناخيشلا هاور



 لسرملا ه4 رهاظلا طقسلا عاونأ

 مكح هيف سيلف "يكح"و "ركْذ'و "ليق" ك :ضيرمتلا ةغيصب َرِكُذ امو -ب
 هيف سيل نكل «فيعضلاو نسحلاو حيحصلا هيف لب «هيلإ فاضملا نع هتحصب
 حيحصلا ةفرعم قيرطو “«حيحصلاب ىمسملا باتكلا يف هدوجول ؛هاو ثيدح

 .هب قيلي امم هيلع مكحلاو «ثيدحلا اذه دانسإ نع ثحبلا وه هريغ نم

 لّسْرملا -۲

 هديقي ملو دانسإلا َقلطأ لسرملا نأكف «قلطأ نعم. "لسرأ" نم لوعفم مسا وه :ةغل -أ

 متم

 (”.يعباتلا دعب نم هدانسإ رخآ نم طقس ام وه :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش -؟

 وه يعباتلا دعب يذلاو يعباتلا دعب يذلا يوارلا هدانسإ نم طقس يذلا ثيدحلا وه يأ

 .يباحصلا هيف يذلا هفرط وه دانسإلا رخآو «يباحصلا

 :هتروص -7

 لف نأ ءاذك 216 هللا لو بسر لاق هب انيك را ارم ناک داوم سالا لوفي هنأ هقزوتو

 ندا دنع لسرملا ةروض:هذهو:اذك ةئرضخم لعق وأ ءاذك

 :هلاثم - ٤

 انندح عفار نب دمحم ييثدح" :لاق "عويبلا باتك" يف هحيحص يف ملسم هحرحأ ام

 نع ىم 3 هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع لْيَمُع نع ثيللا انثدح نْيَجُح

 «ةلصتملا اهديناسأ اوركذو «"يراخبلا حيحص" يف يلا تاقلعملا يف ءاملعلا ثحب دق "7 .74 :ثيدحلا مولع“
 وه :يعباتلاو EY :رظنلا ةهزن 7 . قيلعتلا قيلغت" هام” باتك يف رجح نبا ظفاحلا وه كلذ عم نم نسحأو

 .مالسإلا ىلع تامو املسم يباحصلا يقل نم



 لسرملا "06 رهاظلا طقسلا ع اونأ

 ("”."ةتباّرملا عيب

 اذه لقأو «يعباتلا دعب نم وهو ءهّرخآ ثيدحلا اذه دانسإ نم طقسأ دقف 8 يبلا نيبو

 .الثم يعباتك هريغ هعم طقس دق نوكي نأ لمتحيو «يباحصلا طقس دق نوكي نأ طقسلا

 :نييلوصألاو ءاهقفلا دنع لّسّرملا -ه
 نم معأف نييلوصألاو ءاهقفلا دنع لسرملا امأ «نيثدحملا دنع لسرملا وه لسرملا ةروص نم هتركذ ام

 .اضيأ بيطخلا بهذم اذهو «هعاطقنا ناک هجو ّينأ ىلع لسرم عطقنم لك نأ مهدنعف ؛كلذ

 :همکح -5

 هدنسلا لاصتا وهو «لوبقملا طورش نم اطرش هدقفل ؛دودرم فيعض لصألا يف لسرملا
 لاحلا هذه يفو «يباحص ريغ فوذحملا نوكي نأ لامتحال ؛فوذحملا يوارلا لاحب لهجللو

 .افيعض نوكي نأ لمتحي

 نم عونلا اذه نأل ؛هب جاجتحالاو لسرملا مكح يف اوفلتحا مهريغو نيئدحملا نم ءاملعلا نكل

 ءايباحص نوكي ام ابلاغ هنم طقاسلا نأل ؛دنسلا يف رخآ عاطقنا ّيأ نع فلتخي عاطقنالا

 .مهتفرعم مدع رضي ال «لودع مهلك ةباحصلاو

 :يه «لاوقأ ةثالث لسرملا ق ءاملعلا لاوقأ لمحبو

 ءاهقفلاو لوصألا باحصأ نم ريثكو نيثدحلا روهمج دنع اذهو ءدودرم فيعض -أ

 .يباحص ريغ نوكي نأ لامتحال ؛فوذحملا يوارلا لاحب لهجلا وه ءالؤه ةجحو

 - هنع روهشملا يف دمحأو كلامو ةفينح يبأ - ةثالثلا ةمئألا دنع اذهو «هب جَتحي حيحص -ب

 نأ مهتجحو «ةقث نع الإ لسري الو ةقث لسرملا نوكي نأ طرشب «ءاملعلا نم ةفئاطو

 .ةقث نم هعمس اذإ الإ ك هللا لوسر لاق :لوقي نأ لحتسي ال ةقثلا يعباتلا

 .(09) ثيدحلا مقر 2١١8/7 :ايارعلا يف رمتلاب بطرلا عيب ميرحتلا باب «عويبلا باتك ءملسم ©')



 لسرملا ٦١ رهاظلا طقسلا عاونأ

 هذهو «ملعلا لهأ ضعبو يعفاشلا دنع اذهو «طورشب حصي يأ طورشب هلوبق 2

 هذه كيلإو «لّسرملا ثيدحلا يف دحاوو «لسرملا يوارلا يف ةثالث :ةعبرأ طورشلا

 ا :طورشلا

+3 

Ê 

 .نيعباتلا رابك نم لسرملا نوكي نأ

 «هفذح يذلا يوارلا مسا نع لتس اذإ يأ ةقث ىَّمَّس هنع لسرأ نم ىّمَس اذإ

 .ةقث صخش مسا رك ذي هنإف

 مات طباض لسرملا يوارلا نأ يأ هوفلاخي مل نونومأملا ظافحلا هكراش اذإو

 .هتياور ىلع هنوقفاوي ةاورلا هكراش اذإ ثيحب طبضلا

 :يلي امن دحاو ةثالثلا طورشلا هذه ىلإ مضني نأو

 .ادئسم رحآ هجو نم ثيدحلا ىّوري نأ

 لاحر ريغ نع ملعلا ذخأ نم هلسرأ الّسرم رخآ هجو نم ىوُري وأ -ب

 .لوألا لسرملا

 ().ملعلا لهأ رثكأ هاضتقم. يتفي وأ و

 امهضراع ول «ناحيحص امهأو «هَدضع امو لّسرملا ٍجَرَخم ةحص نيبت طورشلا هذه تققحت اذإف

 .امهنيب عمجلا رذعت اذإ قرطلا ددعتب هيلع امهانحجر دحاو قيرط نم حيحص

 ةقباسلا ةثالثلا طورشلا ىلإ اهنم دحاو مضني نأ يغبني يلا رومألا هذه حيضوت نكميو اذه

 : يلي اع

 حيحص = دنسم ثيدح + لسرم ثيدح |

 حيحص = لسرم ثيدح + لسرم ثيدح -ب

 51١"4. :يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا رظنا



 لضعملا 1۲ رهاظلا طقسلا عاونأ

 حيحص = يباحص لوق + لسرم ثيدح -ج

 حيحص = ءاملعلا رثكأ ىوتف + لسرم ثيدح -د

 :يباحصلا لسرم -۷

 هنس رغصل امإ «هدهاشي وأ هعمسي ملو «هلعف وأ 5 لوسرلا لوق نع يباحصلا هب ربخأ ام وه

 نباو سابع نباك ةباحصلا راغصل ةريثك ثيداحأ عونلا اذه نمو «هبايغ وأ همالسإ رحأت وأ

 .امهريغو ريبزلا

 :يباحصلا لسرم مكح تبرأ

 نع ةباحصلا ةياور نأل «هب جتحم حيحص هنأ روهمجلا هب عطق يذلا روهشملا حيحصلا لوقلا

 مهنأ لصألاف دي هللا لوسر لاق :اولاقو اونيبي مل اذإف ءاهونيب مهنع اوور اذإو «ةردان نيعباتلا

 .مدقت امك «رضي ال يباحصلا فذحو .رخآ يباحص نم اهوعمس

 .دودرم فيعض لوقلا اذهو «مكحلا يف هريغ لسرمك يباحصلا لسرم نإ :ليقو

 :هيف تافنصملا رهشأ -4

 .دواد يبأل "ليسارملا" -أ

 .متاح يأ نبال "ليسارملا" -ب

 ("”.يئالعلل "ليسارملا ماكحأل ليصحتلا عماج" -ج

 لضعملا ٣-

 :هفيرعت - ١

 .هايعأ نعم. "هلضعأ" نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 دلو ( يئالعلا يدلكيك نب ليلح كديعس وبأ نيدلا حالص ققحملا ظفاحلا وه يئالعلاو Ao» :ةفرطتسملا ةلاسرلا 4

 .ها/١51 ةنس سدقلا يق فوتو ه "914 ةنس قشمدب



 لضعملا ۳ رهاظلا طقسلا عاونأ

 “.يلاوتلا ىلع رثكأف نانثا هدانسإ نم طقس ام :احالطصا -ب

 :هلاثم -

 ةريره ابأ نأ هغلب هنأ كلام نع يّبْعقلا ىلإ هدنسب "ثيدحلا مولع ةفرعم" يف مكاحلا هاور ام (

 ام الإ لمعلا نم لكي هل «فورعملاب هتوسكو هماعط كولُمَملل 25 هللا لوسر لاق :لاق

 ° ."اطوملا" يف اذكه هلضعأ كلام نع لّضَْعُم اذه :مكاحلا لاق «قيطي

 طقس هنأ انفرع دقو «ةريره ىبأو كلام نيب نايلاوتم نانثا هنم طقس هنأل ؛لضعم ثيدحلا اذهف

 نع نالجع نب دمحم نع كلام نع :اذكه أطوملا جراخ ثيدحلا ةياور نم نايلاوتم نانثا هنم

 .ةريره يبأ نع هيبأ

 هيك عب دلال

 نم نيفوذحملا ةرثكل كلذو “عطقنلاو لسرملا نم الاح أوسأ وهو «فيعض ثيدح لضعملا
 .ءاملعلا عامجإب لضعملا ىلع مكحلا اذهو «دانسإلا

 :قلعملا روص صعب عم هعامتجا - +

 .هجو نم اصوصخو امومع قلعملا نيبو لضعملا نيب نإ

 :يهو «ةدحاو ةروص يف قلعملا عم لضعملا عمتجيف -أ

 .دحاو نآ يف قلعمو لضعم وهف «نايلاوتم نايوار هدانسإ ًادبم نم فذح اذإ

 :نيتروص يف هقرافيو -ب

 .قلعم. سيلو ءلضعم وهف نايلاوتم نايوار دانسإلا طسو نم فذح اذإ ١-

 .لضعم. سيلو «قلعم وهف طقف وار دانسإلا أدبم نم فذح اذإ -؟

 ار 7.45 :ثيدحلا مولع ةفرعم E :ةبخنلاو ٠۹ :ثيدحلا مولع
 .١/595:بيردتلاو 275١ :ةيافكلا رظنا ر



 عطقنملا ٤ رهاظلا طقسلا عاونأ

 :لضعملا ناظم نم - ه

 :لسرملاو عطقنملاو لضعملا ناظم نم :؟”يطويسلا لاق

 .روصتم نب كيعسل  ندسلا تانك" تأ

 و
 عطقنملا ¢

 :هفيرعت - ١

 .لاصتالا دض «"عاطقنالا" نم لعاف مسا وه :ةغل -أ

 ^“ .هعاطقنا ناك هجو يأ ىلع هدانسإ لصتي ملام :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش ١-

 نم وأ دانسإلا لوأ نم عاطقنالا ناك ءاوس «ناك ناكم ّيأ نم عطقنا دانسإ لك نأ نعي

 حلطصملا ءاملع نكل ءلضعملاو قلعملاو لسرملا - اذه ىلع - هيف لحديف «هطسو نم وأ هرخآ

 ناك كلذكو «لضعملا وأ قلعملا وأ لسرملا ةروص هيلع قبطنت ملا, عطقنملا اوصح نيرخأتملا
 نود نم ةياور يف لمعتسي ام رثكأو :يوونلا لاق كلذلو «بلاغلا يف نيمدقتملا لامعتسا
 “.رمع نبا نع كلامك «يباحصلا نع يعباتلا

 :ثيدحلا لهأ نم نيرخأتملا دنع عطقنملا -۳

 لكل ماع مسا عطقنملا نأكف «لضعملا وأ قلعملا وأ لسرملا مسا هلمشي ال امن هدانسإ لصتي مل ام وه

 فذح وأ ءدانسإلا لوأ فذح :يهو «عاطقنالا روص نم اثالث اروص ادع ام دنسلا يف عاطقنا

 رجح نبا ظفاحلا هيلع ىشم يذلا وه اذهو «ناك ناكم يأ نم نييلاوتم نينثا فذح وأ «هرحخآ

 ”.اهحرشو ةبخنلا يف

 ۲٠۷/١. :عطقنملا :رشاعلا عونلا «بيردتلا عم بيرقتلا "7 514/١. :يوارلا بيردت ')

 .44 :هل اهحرشو ةبخنلا ۲٠۸/١. :بيردتلا عم بيرقتلا ")



 سلدملا 1٥ يفخلا طقسلا عاونأ

 «دحاو ناكم نم رثكأ يف نوكي دقو «دانسإلا نم دحاو ناكم يف عاطقنالا نوكي دق هنإ مث

 .الثم ةثالث وأ نيناكم يف عاطقنالا نوكي نأك

 :هلاثم - ٤

 نإ :اعوفرم ةفيذح نع عيثي نب ديز نع قاحسإ يبأ نع يروثلا نع قازرلادبع هاور ام
 ا فوقف ني نكبابأ اهومعلو

 ؛قاحسإ يبأو يروثلا نيب نم طقس «'كيرش" وهو «هطسو نم لحجر دانسإلا اذه نم طقس دقف

 هعم” كيرشو «كيرش نم هعمس امنإو «ةرشابم قاحسإ يبأ نم ثيدحلا عمسي مل يروثلا نأ ذإ

 ظ .قاحسإ يبأ نم

 .عطقنم وهف «لضعملا الو قلعملا الو لسرملا مسا هيلع قبطني ال عاطقنالا اذهف

 :همکح -ه

 ا و لا لاا و وبلا" طورت ر ةدلقتللا تلاع ساجر يكنل م طفلا

 .فوذحملا يوارلا لاحب

 ىفخلا طقسلا عاونأ -ب

 سلدملا - ١

 نع ةعلسلا بيع نامتك :ةغللا يف سيلدتلاو ,"سيلدتلا" نم لوعفم مسا أ

 “«سوماقلا يف امك مالظلا طالتحا وأ ةملظلا وهو «سلّدلا نم قتشم سيلدتلا لصأو «يرتشملا

 .اسلدُم ثيدحلا راصف «هرمأ ملظأ ثيدحلا ىلع فقاولا ىلع هتيطغتل سّلدملا نأكف

 رظنا هانعع. "طس وألا" ق يناربطلاو راربلاو لمحا هجرخأو ۳۹ :"ثيدحلا مولع ةفرعم" ف مكاحلا هح رمخأ 0

 .77 4/7 :سوماقلا 7 ١75/0. :دئاوزلا عمجم



 سلدملا 4 يفخلا طقسلا ع اونأ

 “.هرهاظل نيسحتو «دانسإلا ف بيع ءافحإ :احالطصا -ب

 هخيش سّلدملا طقسيف ءدنسلا يف عاطقنالا وهو «دانسإلا يف يذلا بيعلا سّلدملا رتسي نأ يأ

 مهوي نأب دانسإلا رهاظ نّسحيو «طاقسإلا اذه ءافخإ يف لاتحيو «هخيش خيش نع يوريو

 .هيف طقس ال لصتم هنأب هاري يذلا

 .خويشلا سيلدتو «دانسإلا سيلدت :امم «نايسيئر نامسق سيلدتلل

 :دانسإإلا هلكت ج5

 - اهقدأو اهحصأ راتخأسو «ةفلتخم تافيرعتب سيلدتلا نم عونلا اذه ثيدحلا ءاملع فرع دقل

 اذهو «ناطقلا نب نسحلا يبأو رازبلا ورمع نب دمحأ يبأ نيمامإلا فيرعت وهو - يرظن يف

 :وه فيرعتلا

 هنأ ركذي نأ ريغ نم هنم عمسي مل ام هنم عمس دق نمع يوارلا يوري نأ :هفيرعت -أ

 7 هنم هعمس

 خيش نع يوارلا يوري نأ دانسإلا سيلدت نأ فيرعتلا اذه نعمو :فيرعتلا حرش -ب

 اغغإو «هنم هعمسي مَ هسلد يذلا ثيدحلا اذه نكل ‹ثيداحألا ضعب هنم عمس دق

 لمتحم ظفلب لوألا خيشلا نع هيوريو ّحيشلا كلذ طقسْيف «هنع رخآ خيش نم هعمس

 حرصي ايل نكل «هنم هعم" أ هريع مهويل ؛"نع' وأ ل E «هریغو عامسلل

 ًاباذك ريصي ال يح "ئثدح" وأ "تعم" :لوقي الف «ثيدحلا اذه هنم عم هنأب

 .رثكأ وأ ادحاو هطقسأ يذلا نوكي دق مث «كلذب

 نسحلا يبأو رازبلا نع القن ۱۸۰/۱ :هل يقارعلل ةيفلأ حرش OE a يبأل ماهيإلاو مهولا نايب )02(



 سلدملا ۷ يفخلا طقسلا عاونأ

 فيرعتلل هركذ دعب ناطقلا نب نسحلا وبأ لاق :يفخلا لاسرإلا نيبو هنيب قرفلا -ج

 «هنم عمسي مل نمع هتياور لاسرإلا نأ وه لاسرإلا نيبو هنيب قرفلاو :قباسلا

 هعمسي مل ائيش خيش نع يوري ايفح الاسرإ لسرملاو سّلدملا نم الك نأ كلذ حاضيإو

 ثيداحأ خيشلا كلذ نم عم دق سلدملا نكل «هريغو عامسلا لمتحي ظفلب هنم

 ءادبأ خيشلا كلذ نم عمسي مل ايفح الاسرإ لسرملا نأ نيح ىلع ءاهسلد لا ريغ

 .هيقل وأ هرصاع هنكل اهريغ الو اهلسرأ يلا ثيداحألا ال

 نع :ةنييع نبا انل لاق :لاق مرشح نب يلع ىلإ هدنسب “ «مكاحلا هحرحأ ام :هلاثم

 يثدح «يرهزلا نم هعمس نم الو ءال :لاقف ؟يرهزلا نم هتعم :هل ليقف «يرهزلا

 نيبو هنيب نينثا ةنييع نبا طقسأ لاثملا اذه يفف «يرهزلا نع رّمْعَم نع قازرلا دبع

 .يرهزلا

 .دانسإلا سيلدت عاونأ نم عون ةقيقحلا يف وه سيلدتلا نم عونلا اذه

 .رخآلا امهدحأ يقل نيتقث نيب فيعض وار طاقسإ مث «هخيش نع يوارلا ةياور وه :هفيرعت -أ

 فيعض نع هيوري ةقثلا كلذو «ةقث خيش نع اثيدح يوارلا يوري نأ :كلذ ةروصو

 نم ثيدحلا عمس يذلا سلدملا ايف «رحآلا امهدحأ يقل دق ناتقثلا نوكيو «ةقث نع

 ةقثلا نع ةقثلا هخيش نع دانسإلا لعجيو ءدنسلا يف يذلا فيعضلا طقُسُيف لوألا ةقثلا

 .تاقث هلك دانسإلا يوَسُيف ءلمتحم ظفلب يناثلا

 ءسيلدتلاب افورعم نوكي ال دق لوألا ةقثلا نأل ؛سيلدتلا عاونأ رش سيلدتلا نم عونلا اذهو

 هيفو «ةحصلاب هل مكحيف رخآ ةقث نع هاور دق ةيوستلا دعب كلذك دنسلا ىلع فقاولا هدجيو

 .ديدش رورغ

 1 فيولا مولع ةفرعم يف ')



 سلدملا ۸ يفخلا طقسلا عاونأ

 ابل

Ea 

 ااف نا نم نهشأ

 ٠ة لع اهم كفا ا غ يل ةَّيقَب ثيداحأ :رهسم وبأ لاق «ديلولا نب ةَّيِقْب ك

 .ملسم نب ديلولا ٢

 يذلا ثيدحلا َركذو - يبأ تعم :لاق "للعلا" يف متاح يبأ نبا هاور ام :هلاثم

 | نع عفان نع يدسألا بهو وبأ ٍنثدح :ةيقب نع هيوهار نب قاحسإ هاور

 اذه :يبأ لاق -"هيأر َةَدَقَع اوفرعت يح ءرملا مالسإ اودمحت ال" :ثيدح اذ رمع

 نع (ةقث) E .همهفي نم لق رمأ هل ثيدحلا

 25 يبلا نع ام رمع نبا نع (ةقث) عفان نع (فيعض) ةورف يبأ نب قاحسإ

 ؛دسأ نبا ىلإ هبسنو ةيقب هانكف ءيدسأ وهو «بهو وبأ هتينك ورمع نب هللا ديبعو

 “.هل ىذه ال ةورف يبأ نب قاحسإ كرت اذإ نح «هل نطفي ال يك

 تف د <"

 -أ

 02007 زل . رةرث 1 2 ع م

 e فر ال اع هقضت ذأ هيب

 دبع ىبأ نب هللا دبع انثدح :ءارقلا ةمئأ دحأ دهاحجم نب ركب يبأ لوق :هلاثم r س
 بو

 .ناتسجسلا دواد يبأ نب ركب ابأ هب ديري

 :فيرعتلا ح رش ا

 قف هلو كا يسم قدري تلا عا

 .هتفص وأ هتبسن وأ هتينك وأ خيشلا مسال ةيطغتو هيومت دجوي نكل «خويشلا سيلدت

 :نوكي نأ كلذ حيضوتو

 .55 :ثيدخلا مولع ۲٠٠/١.  :بيردتلاو 2١10/١ :يقارعلل ةيفلألا حرش 7.87/١" :لادتعالا نازيم ؟)



 سلدملا 1۹ يفخلا طقسلا ع اونأ

 .ناحطلا دمحأ نب دومحم خيشلا مسا ١-

 .صفح وبأ هتينكو -1

 .ناحطلا هتبسنو --*8

 .ءاضيب هتي نأ هتافص نمو ٤-

 :ئثدح لوقف سلدلا ناف

 دمحأ نبا ١-

 ليهس وبأ وأ ١-

 يبلحلا دومحم وأ -8

 ءاضيبلا ةيحللا وذ وأ ٤-

 :هنأل كلذو «خيشلا ىلع قبطنت رومألا هذهف

 .ةقيقح دمحأ نبا وه مسالل ةبسنلاب ١-

 .هئانبأ نم نبا اليهس نأل ؛ليهس وبأ وهف ةينكلل ةبسنلابو -؟

 .بلح ةنيدم نم هنأل ؛يبلح وهف ةبسنلل ةبسنلابو -*

 .ةقيقح ءاضيب ةيحل وذ وهف هتفصل ةبسنلابو ٤-

 مسال سيلدتلاو ءافحإلا نم عون امي هتيمستف ءءامسألا هذمب سانلا نيب فرعي ال خيشلا نكلو

 دوجول كلذو «فرعي ال يك ؛هب هفرعي ال ام هفصي سّلدملا هديري يذلا وه اذهو «خيشلا

 .كلذ ريغ وأ نسرغص وأ فعضك هيف بيع

 :سيلدتلا مكح -/

 هل امذ مهدشأ نم ةبعش ناكو ءاملعلا رثكأ هَّمذ ءادج هوركمف دانسإلا سيلدت امأ -أ

 ."بذكلا وحأ سيلدتلا" :اهنم ءالاوقأ هيف لاقف



 سلدملا ۷۰ يفخلا طقسلا عاونأ

 َدّمَعَت نميف حداق هنإ :يقارعلا لاق يح «هنم ةهارك دشأ وهف ةيوستلا سيلدت امأو -ب

 .هلعف

 طقسي مل سلدملا نأل ؛دانسإلا سيلدت نم فخأ هتهاركف خويشلا سيلدت امأو -ج

 «عماسلا ىلع هتفرعم قيرط ريعوتو «هنع يورملا عييضت ببسب ةهاركلا امنإو ءادحأ

 .هيلع لماحلا ضرغلا بسحب هتهارك يف لاحلا فلتختو

 :سيلدتلا ىلع ةلماحلا ضارغألا -۹

 :يه «ةعبرأ خويشلا سيلدت ىلع ةلماحلا ضارغألا -أ

 .ةقث ريغ هنوك وأ خيشلا فعض ١-

 اذه دعب اوؤاج ةعامج هنم عامسلا يف بلاطلا كراش ثيحب خيشلا ةافو رأت ١

 .بلاطلا

 .هنع يوارلا نم رغصأ نوكي ثيحب خيشلا نس رغص -

 ةروص ىلع هخيش مسا ركذ نم راثكإلا بحي الف «خيشلا نع ةياورلا ةرثك -4

 .ةدحاو

 :يهو «ةسم دانسإلا سيلدت ىلع ةلماحلا ضارغألا -ب

 .ٍلاع هدانسإ نأ سانلا مهوي نأ يأ دانسإلا ٌوْلُع ميهوت ١-

 .ريثكلا هنم عم” خيش نع ثيدحلا نم ءيش تاّوف ١-

 .خويشلا سيلدت يف ةروكذملا ىلوألا ةثالثلا ضارغألاو

 | مد تاتا ~1.

 :يهو «ةثالث

 .هنع عمسي مل نمم عامسلا هماهيإ -أ



 سلدملا ۷1 يفخلا طقسلا عاونأ

 .لامتحالا ىلإ فشكلا نع هلودع -ب

 “.ايضرَم نكي مل هنع سلد يذلا ركذ ول هنأب هملع -ج

 يالا ةياور مكح ١١-

 :امهو «نالوق اهرهشأ «لاوقأ ىلع سْلدملا ةياور لوبق يف ءاملعلا فلتحا

 لوقلا اذهو) حرج هسفن سيلدتلا نأل ؛عامسلا نيب نإو اقلطم سلدملا ةياور در -أ

 دمتم رغ

 :(حيحصلا لوقلا وهو) ليصفتلا -ب

 .هثيدح لبق اهوحن وأ "تعم" :لاق نإ يأ «هتياور تلبق عامسلاب حرص نإ ١-

 “لبقي مل اهوحنو "نع" :لاق نإ يأ «هتياور لبقت مل عامسلاب حرصي مل نإو -؟

 . هثيدح

 ؟سيلدتلا فرعي مب ١-

 :امه «نيرمأ دحأب سيلدتلا فرعي

 .ةنييع نبال ىرح ا هنأ - لكس اذإ - هسفن سلدملا رابخإ -أ

 .عبتتلاو ثحبلا نم كلذ هتفرعم ىلع ءانب «نأشلا اذه ةمئأ نم مامإ صن -ب

 :نيسلدملاو .سيلدتلا ف !تافيضملا نهشأ ت1
 :اهرهشأ «ةريثك نيسلدملاو سيلدتلا ف تافنصم كانه

 ءامسأل نييبتلا" هعساو «نيسلدملا ءامسأ ف دحاو «يدادغبلا بيطخلل تافنصم ةثالث -أ

 (9.سيلدتلا عاونأ نم عون نايبل امهنم الك درفأ نارخآلاو ."نيسلدمل
 .(ةلاسرلا هذه تعبط دقو) يبلحلا نب نيدلا ناهربل "نيسلدملا ءامسأل نييبتلا" -ب

 .(اضيأ تعبط دقو) رجح نبا ظفاحلل "سيلدتلاب نيفوصوملا بتارع. سيدقتلا لهأ فيرعت" -ج

 ٠٠١۷. :ةيافكلا ۳٠١.  :ةيافكلا ")7 .517 :ثيدحلا مولع ٠١۸.  :ةيافكلا عحار 00



 يفخلا لسرملا V۲ يفخلا طقسلا عاونأ

 يفخلا لَسْرُملا ١-
 :هفيرعت - ١

 قلطأ لسرملا نأك «قالطإلا نعم. "لاسرإلا" نم لوعفم مسا ةغل لسرملا :ةغل -أ

 ءرهاظ ريغ لاسرإلا نم عونلا اذه نأل ؛يلحلا دض :يفخلاو «هلصي ملو دانسإلا

 .ثحبلاب الإ كردي الف

 عامسلا لمتحي ظفلب هنم عمسي مل ام هرصاع وأ هيقل نمع يوري نأ :احالطصا -ب

 "لاق لک ةريغو

 هلا ج

 سراح هللا محر :اعوفرم رماع نب ةبقع نع زيزعلا دبع نب رمع قيرط نم هجام نبا هاور ام

 ."فارطألا" يف يزملا لاق امك ةبقع قلي مل رمع نإف "'سرحلا

 ؟يفخلا لاسرإلا نفاعي مك 7

 :يهو «ةثالث رومأ دحأب يفخلا لاسرإلا فرعي

 .اقلطم هنم عمسي مل وأ هنع ثدح نم قلي م يوارلا اذه نأ ىلع ةمئألا ضعب صن -أ

 .ائيش هنم عمسي مل وأ هنع ثدح نم قلي مل هنأب هسفن نع هرابخإ -ب

 ىور نم نيبو يوارلا اذه نيب صخش ةدايز هيف رخآ هحو نم ثيدحلا ءيحب -ج
 يف ديرملا" عون نم نوكي دق هنأل ؛ءاملعلل فالح هيف ثلاثلا رمألا اذهو «هنع

 ."ديناسألا لصتم

 :همكح - ٤

 .عطقنملا مكح همكحف هعاطقنا رهظ اذإف «عطقنملا عون نم هنأل ؛فيعض وه

 .ناطقلا نب نسحلا يبأل "ماهيإلاو مهولا نايب" نع القن ١80/١ :هل يقارعلا ةيفلأ حرش ' 7

 .؟1759 :ثيدحلا مقر 4۲٥/۲ :داهجلا باتك «هحام نبا ''



 ننؤملاو نعنعملا ظ ۷۳ عطقنملا ثيدحلا تاقحلم

 :هيف تافنصملا ا -ه

 .يدادغبلا بيطخلل "ليسارملا مهبل ليصفتلا باتك"

 عطقنملا ثيدحلا تاقحلم

 ننؤملاو نعنعملا
 :ديهمب - ١

 نعنعملا ناك امل نكل «دانسإلا نم طقّس اهدر ببس ىلا ةتسلا دودرملا عاونأ تهتنا دقل

 دودرملا عاونأب امهقاحلإ تيأر اذل ؛؟لصتملا وأ عطقنملا عون نم امه له ا انا هقاقلاو

 اس اوت تس سب

 :نعنعملا فيرعت - ؟

 ."نع «نع' :لاق نيعم "نعنع" نم لوعفم مسا نعنعملا :ةغل أ

 20."نالف نع نالف" :يوارلا لوق :احالطصا -ب

 :هلاثم -۳

 نع نايفس انثدح ماشه نب ةيواعم انثدح ةبيش يبأ نب نامثع انثدح :لاق هجام نبا هاور ام

 ا نا هلا لوس: لاق لاف اع نزع ةوزغن نعت ورعب نافع نع دز نبا ةفاضأ

 ".فوفصلا نماّيَم ىلع نولصي هتكئالمو

 ؟عطقنملا وأ لصتملا نم وه له -
 نكر لع يق العلا فتا

 .دمتعم ريغ لوقلا اذهو «هلاصتا نيبتي ىح عطقنم هنإ :ليق -أ

 .هظفلب ٠٠١٠ :ثيدحلا مقر 291١/١ :اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك «هحجام نبا 5١. :ثيدحلا مولع 0



 ننؤملاو نعنعملا V٤ عطقنملا ثيدحلا تاقحلم

 هقفلاو ثيدحلا باحصأ نم ريهامجلا هلاقو «لمعلا هيلع يذلا حيحصلا لوقلاو -ب

 ام طارتشا يف اوفلتحخاو ءاهنم نيطرش ىلع اوقفتا طورشب لصتم هنأ لوصألاو

 ءافتكالا ملسم بهذمو - امهنم دب ال هنأ ىلع اوقفتا ناذللا ناطرشلا امأ ءامهادع

 :امهف - امم

 ادم يلا قرب نأ ك1

 .هنع نعنع نك. نعنعملا ءاقل يأ ءاضعب مهضعب ءاقل نكمي نأ ۲

 : يهف نيقباسلا نيطرشلا ىلع ةدايز اهطارتشا يف اوفلتحا يلا طورشلا امأو

 .نيققحاو ئيدملا نباو يراخبلا لوق وهو :ءاقللا توبث ١-

 .ناعمسلا رفظملا يأ لوق وهو :ةبحصلا لوط 5١-

 .ينادلا ورمع يبأ لوق وهو :هنع ةياورلاب هتفرعم ٠-0

 :نّنوملا فيرعت - ه

 ."نأ «نأ" :لاق نخ 0 نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 "...لاق انالف نأ نالف انثدح" :يوارلا لوق وه :احالطصا -ب

 :نُنوملا مكح -
 .دمتعم ريغ لوقلا اذهو «هلاصتا نيبتي نح عطقنم وه :ةعامجو دمحأ لاق -أ

 عاملا و :لاضتالا ناله لوم لو "عا" ےک وا رولا لاقو: كوب

 ةروكذملا اهسفن طورشلابو مكحلا يف نعنعملاك ننؤملا نأ يأ «ةمدقتملا طورشلاب

 .نعنعملا عون يف



 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا Vo ثلاغلا دصقملا

 ثلاثلا دصقملا

 يوارلا ق نعط ید دودرملا

 :يوارلا يف نعطلاب دارملا ١-
 ةيحان نم وأ «هنيدو هتلادع ةيحان نم هيف ملكتلاو «ناسللاب هحرج يوارلا يف نعطلاب دارملا

 .هظفح و هطبض

 :يوارلا يف نعطلا بابسأ ١-
 .طبضلاب قلعتت ةسمخو ةلادعلاب قلعتت اهنم ةسمخ ءايشأ ةرشع يوارلا يف نعطلا بابسأ

 :يهف ةلادعلا يف نعطلاب قلعتت يلا امأ -أ

 .بذكلا ١-

 .بذكلاب ةمهتلا -؟

 .قسفلا -۴۳

 ل : حف

 .(نيعلا ةلاهج يأ) ةلاهجلا -ه

 :يهف طبضلا يف نعطلاب قلعتت يلا امأو -ب

 ا د . تف

 .ظفحلا ءوس -9؟

 .ةلفغلا -'“

 .ماهوألا ةرثك - 4

 .تاقثلا ةفلاخم -ه

 دشألا ببسلاب ائدتبم يلاوتلا ىلع بابسألا هذه نم ببس لكب دودرملا ثيدحلا عاونأ ركذأسو

 .بذكلا وهو ءانعط



 عوضوملا ۷٦

 عوضولملا تا

 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 :هميرعت - ١

 عسر طابقا فلل يعط يعجل "و تقلا و 21

 00 هلا س ىلإ وللا عونصملا قلتخملا بذكلا وه :احالطصا -ب

zikهتبتر : 

 عاونأ نم اعون سيلو ءالقتسم امسق هّدعي ءاملعلا ضعبو ءاهحبقأو ةفيعضلا ثيداحألا رش وه

 .ةفيعضلا ثيداحألا

Eهتياور مكح : 

 ؛هعضو نايب عم الإ ناك نعم ّيأ يف هلاح َمِلَع دحأل هتياور لحت ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 "1 يداك هاا E دنا قر ثيدحب نع ْثَّدَح نم :ملسم ثيدحل

EEفيولا هع  

 :ناقيرط ثيدحلا ةغايص يف نيعاضولل

 .هيوريو ادانسإ هل عضي مث «هدنع نم مالكلا عاضولا ئشنُي نأ امإ -أ

 .ادانسإ هل عضيو «مهريغ وأ ءامكحلا ضعبل امالك ذحأي نأ امإو -ب

 .؟ عوضوملا ثيدحلا فرعي فيك 5

 اهنم ءرومأب هدانسإ يف رظنلا نود نم عوضوملا ثيدحلا فرعي

 ثيدح عضو هنأب ميرم يبأ نب حون ةمصع يبأ رارقإك :عضولاب عضاولا رارقإ -أ
 ر 8 f » £ و

 اميد سابع نبا نع ةروس ةروس نارقلا روس لئاضف

 .نظي يأ یری ئعمو م :يوونلا حرشب ملسم ةمدقم NEN :يوارلا بيردت كلل



 عوضوملا ۷۷ _ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 رك ذيف ,وه هدلوم نع َلأسُيف « خيش نع َتَّدَحُي نأك :هرارقإ ةلزنم لري ام وأ -ب

 .هدنع الإ ثيدحلا كلذ فرعي الو ءوه هدلوم لبق خيشلا كلذ ةاقز توك رأت

  Ed.تيبلا لهأ لئاضف يف ثيدحلاو ايضفار يوارلا نوكي نأ لثم :يوارلا يف ةنيرق وأ ٠
 افلاخم وأ سحلل افلاخم وأ ظفللا كيكر ثيدحلا نوك لثم :يوُرَملا يف ةنيرق وأ -د

 .نآرقلا حيرصل

 ظ :نيعاضولا فانصأو عضولا يعاود -5

 :يلي ام اهزربأ نمف ؛هعضول عاضولا اوعدت ةريثك عاود ثيدحلا عضول

 نم مهفوخت ثيداحأو «تاريخلا يف سانلا بغرت ثيداحأ عضوب :ىلاعت هللا ىلإ برقتلا -أ

 رش مهو «حالصلاو دهزلا ىلإ نوبستني موق نوعاضولا ءالؤهو «تاركنملا لعف

 «هبر دبع نب ةّرَسيم ءالؤه نمو .ممي ةقث متاعوضوم تبق سانلا نأل ؛نيعاضولا

 نم :هبر دبع نب ةرسيمل تلق :لاق يدهم نبا نع "ءافعضلا" يف نابح نبا ىور دقف

 اللا تع ا ایکو لا نک ا و و ا فج أ

 روهظو «ةنتفلا روهظ دعب ةيسايسلا قرفلا بهاذم اميس ال :بهذملل راصتنالا -ب

 ديؤي ام ثيداحألا نم ةقرف لك تعضو دقف «ةعيشلاو جراوخلاك ةيسايسلا قرفلا

 .رفك هيف كش نم «رشبلا ريخ ىلع :ثيدحك ءاهبهذم

 مالسإلل اوديكي نأ اوعيطتسي ملا ةقدانزلا نم موق ءالؤهو :مالسإلا يف نعطلا -ج

 هيوشت دصقب ثيداحألا نم ةلمج اوعضوف «ثيبخلا قيرطلا اذه ىلإ اودمعف ءاراهج

 «ةقدنزلا يف بولصللا يماشلا ديعس نب دمحم ءالؤه نمو «هيف نعطلاو مالسإلا

 ءاشي نأ الإ يدعب يب ال نييبنلا متاح انأ :اعوفرم سنأ نع ديَمَح نع ىّوَر دقف

 .ةنملاو دمحلا هللو «ثيداحألا هذه رمأ ثيدحلا ةذباهح نيب دقلو “هللا

 785/١. :قباسلا ردصملا .۲۸۳/۱:يوارلا بيردت ©)



 تا ا را ا ال
 عضوب ماكحلا ضعب ىلإ ناميإلا ءافعض ضعب برقت يأ :ماكحلا ىلإ فرا 3-

 يعَخَنلا ميهاربإ نب ثايغ ةصق لثم «فارحنالا نم ماكحلا هيلع ام بسانت ثيداحأ

 هدنسب قاسف «ماّمحلاب بعلي وهو هيلع لحد نيح «يدهملا نينمؤملا ريمأ عم يفوكلا

 دازف حاج وأ رفاح وأ فح وأ لص يف الإ قّبَس ال :لاق هنأ دن يبنلا ىلإ وتلا ىلع

 انأ :لاقو «ماّمحلا حبذب رمأف ءكلذ يدهملا فرعف «يدهملا لحأل "حان وأ" ةملك

 .هدصق سكعب هلماعو فلزتملا عاضولا اذه درطو كلذ ىلع هتلمح

 «سانلا ىلإ ثدحتلاب نوبسكتي نيذلا اا ضعبك :قزرلا بلطو بسكتلا

 مهوطعيو سانلا مهيلإ عمتسي ىح ةبيجعلاو ةيلسملا صصقلا ضعب نودرويف

 .يئادملا ديعس ناك

 خويش نم دحأ دنع دحوت ال لا ةبيرغلا ثيداحألا داريإب كلذو :ةرهشلا دصق

 ةيحد يبأ نباك «مهنم هعامس يف بغريف برغتسُيل ؛ثيدحلا دنس نوبلقيف «ثيدحلا

 27 .يبيصتلا دامحو

 :ثيدحلا عضو يف ةّيماَّركلا بهاذم -۷

 بيغ لا باب ف ثيداحألا عضو زاوج - ةيماركلاب ا - ةعدتبملا نم ةقرف تمعز

 ادمعتم يلع بذك نم :ثيدح قرط ضعب يف يور اع كلذ ىلع اولدتساو طقف بيهرتلاو

 .ثيدحلا ظافح دنع تبثت مل ةدايزلا هذه نكلو «"سانلا لضيل" ةلمج ةدايز نم

 ل يبلا نإف ؛فخسلا ةياغ يف لالدتسا اذهو "هيلع ال هل بذكن نحن" :مهضعب لاقو

 .هوجوريل نيباذك ىلإ هعرش جاتحي ال

 ريفكتب مزجف «ٰييوجلا دمحم وبأ خيشلا غلاب ىح «نيملسملا عامجإ فالح معزلا اذهو

 .ثيدحلا عضاو

 . ۸5/١ :ئوارلا تركت



 كورتملا ۷۹ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 :مهريسافت يق ةعوضوملا ثيداحألا ضعب رك د ق رسما ضعب اط هن

 :نيرسفملا ءالؤه نمو «ةروس ةروس نآرقلا لئاضف يف بعك نب ّيَبأ نع يورملا ثيدحلا

 أ

 “ب

Ea 

î - 

 .يلعثلا

 .يدحاولا

 .يرشخمزلا

 .يواضيبلا

 .يناكوشلا

 :هيف تافنصملا هش -۹

 هنكل «نفلا اذه يف فنص ام مدقأ نم وهو «يزوجلا نبال "تاعوضوملا باتك"

 .هوبقعتو ءاملعلا هدقتنا اذل ؛عضولاب ثيدحلا ىلع مكحلا يف لهاستم

 يزوجلا نبا باتكل راصتخا وه «يطويسلل "ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا ئلآللا"

 .يزوجلا نبا اهركذي م تادايزو هيلع بيقعتو

 وهو «ينانكلا قارع نبال "ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت"

 .ديفم بذهم لفاح باتك وهو «هيقباسل صيخلت

 كورتملا ١-
 .كورتملا هثيدح يمس - يناثلا ببسلا وهو - بذكلاب ةمهتلا وه يوارلا يف نعطلا ببس ناك اذإ

 :هفيرعت - ١

 :خرفلا اهنم جرخي نأ دعب ةضيبلا برعلا يمستو "كرّثلا" نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 ي e نب 3و ي رک نب 2 و .يوونلا الو حالصلا نبا هلبق ركذي ملو «"ةبحنلا" يف با ظفاح هركذ ع ونلا اذه :كو تملا



 ركنملا ۸۰ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 “.اهنم ةدئاف ال ةك ورتم يأ "ةكيرتلا'

 “.بذكلاب مهتم وار هدانسإ يف يذلا ثيدحلا وه :احالطصا -ب

 :امهو «نيرمأ دحأ بذكلاب يوارلا ماما بابسأ -؟

 .ةمولعملا دعاوقلل افلاخم نوكيو «هتهح نم الإ ثيدحلا كلذ ىوري ال نأ -أ

 .يوبنلا ثيدحلا يف بذكلا هنم رهظي مل نكل «يداعلا همالك يف بذكلاب فرعي نأ -ب

 :هلاتم ح؟

 ناك :الاق رامعو يلع نع ليفطلا يبأ نع رباج نع يفوكلا يفْحلا ريش نب ورمع ثيدح
 مايأ رخآ رصعلا ةالص عطقيو «ةادّعلا ةالص نم ةفرع موي ربكيو ءرجفلا يف تنقي 4 يبا

 .قيرشتلا

 “.ثيدحلا كورتم :رمش نب ورمع نع امهريغو ئيطقرادلاو يئاسنلا لاق دقو

E 

 «بولقملا مث «جردملا مث ءللعملا مث «ركنملا مث ءكورتملا هيليو «عوضوملا فيعضلا رش نأ انب رم

 © .رجح نبا ظفاحلا هبتر اذك برطضملا مث

 ركنملا تام
 ثلاثلا ببسلا وهو - قسفلا وأ ةلفغلا ةرثك وأ طلغلا شحف يوارلا يف نعطلا ببس ناك اذإ

 .ركنملا ىمسي هثيدحف - سماخلاو عبارلاو

 «ةحيحص ةماع صوصن عومجم نم ءاملعلا اهطبنتسا ىلا ةماعلا دعاوقلا يه :ةمولعملا دعاوقلا :ةمولعملا دعاوقلل

 ."ةمذلا ةءارب لصألا" ةدعاق لثم

 . 41 :رظنلا ةهزن اهحرشو ركفلا ةبخن 227 5.7/7 :سوماقلا رظنا (')

 .اهدعب امو 45 :اهحرشو ةبخنلاو ۲۹٠/١ :بيردتلا رظنا 7 .۲۹۸/۳ :لادتعالا نازيم ©)



 ركنملا م١8 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 :هفيرعت - ١

 .رارقإلا دض "راكنإلا" نم لوعفم مسا وه :ةغل أ

 :امهو «نافيرعت اهرهشأ «ةددعتم تافيرعتب ركنملا ثيدحلا ءاملع فرع :احالطصا -ب

 .هقسف رهظ وأ هتلفغ ترثك وأ هطلغ شحم وار هدانسإ ف يذلا ثيدحلا وه ١-

 ©).هريغل هبسنو رجح نبا ظفاحلا هركذ فيرعتلا اذهو

 :لاقف هتموظنم يف ينوقيبلا فيرعتلا اذه ىلع ىشمو

 ادرفتلا لمحي ال هليدعت اذغ وار هب درفلا ركنمو

 .ةقثلا هاور امل افلاخم فيعضلا هاور ام وه ٣-

 «لوألا فيرعتلا ىلع ةدايز هيفو «هدمتعاو رجح نبا ظفاحلا هركذ يذلا وه فيرعتلا اذهو

 .ةقثلا هاور امل فيعضلا ةفلاخم ديق يهو

 :ذاشلا نيبو هنيب قرفلا -؟

 .هنم ىلوأ وه نم هاور امل افلاخم لوبقملا هاور ام ذاشلا نأ -أ

 .ةقثلا هاور امل افلاخم فيعضلا هاور ام ركنملا نأ -ب

 ركنملاو «لوبقم هيوار ذاشلا نأ يف 'ناقرتفيو ةفلاخملا طارتشا يف ناكر تشي امهنأ اذه نم ملْعيف

 (9.امهنيب ىَّوس نم لفغ دقو :رجح نبا لاق «فیعض هيوار

 :هلاثم -۳

 دمحم نب ىج ريك ر يبأ ةياور نم هحام نباو يئاسنلا هاور ام :لوألا فيرعتلل لاثم 30

 يذلا لدعلا وأ طبضلا ماتلا لدعلا يأ) نسحلا يوارو حيحصلا يوار لمشي ام انه لوبقملاب دارملا :لوبقملا

 .(هطبض فح

 نيب ىوس دقف «حالصلا نبا اذه هلوقب نيعيو 2” :اهحرشو ةبخنلا رظنا 7.47 :اهحرشو ةبخنلا رظنا ؟')

 .هانعمب هنإف ؛ذاشلا يف هانركذ ام ىلع نيمسق مسقني ركنملا :لاق ذإ ؛١8 :"ثيدحلا مولع" يف ركنملاو ذاشلا



 فورعملا ۸۲ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 نإف ؛رمتلاب حبلا اولك اعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سيق نبا
 ( ©“ .ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ مدآ نبا

 يف ملسم هل هحرخأ ءحلاص خيش وهو رّيكز وبأ هب درفت ءركنم ثيدح اذه :يئاسنلا لاق

 (”.هدّرفت لمتحي نم غلبم غلبي مل هنأ ريغ «تاعباتملا

 نع تايزلا بيبح نب بيبح قيرط نم متاح يبأ نبا هاور ام :يناثلا فيرعتلل لاثم ب

 ماقأ نم :لاق 4 يبلا نع سابع نبا نع ثيّرُح نب رازيعلا نع قاحسإ يأ
 . ةنحلا لخد فيضلا ىَرقو ماصو تيبلا جحو ةاكزلا ىتآو ةالصلا

 ° .فورعملا وهو ءافوقوم قاحسإ يبأ نع هاور تاقثلا نم هريغ نأل ؛ركنم وه :متاح وبأ لاق

 :هتبتر - +

 هياور امإ هنأل ؛ادح فيعضلا عاونأ نم ركنملا نأ افنآ نيروكذملا ركنملا يفيرعت نم نيبتي

 هتياور يف فلاخم فيعض هياور امإو «قسفلا وأ ةلفغلا ةرثك وأ طلغلا شحفب فوصوم فيعض

 ركنملا نأ "كورتملا" ثحب يف انب رم كلذل ؛ديدش فعض هيف نيمسقلا الكو «ةقثلا ةياورل كلت

 .كورتملا ةبترم دعب فعضلا ةدش يف قأي

 فورعملا ٤-
 :هفيرعت - ١

 . "نفع" نم :لوغفم مسا وه :ةغل أ

 ,ركنملل لباقم ئعملا اذمي وهف '”ءفيعضلا هاور امل افلاخم ةقثلا هاور ام :احالطصا -ب

 فورعملاو اذه ءركنملا هميسق ةبسانمل انه ركذ امنإو ءدودرملا عاونأ نم هنأل ؛انه فورعملا ركذُي مل :فورعملا
 .فورعم وه امك «هب جتحي يذلا لوبقملا ماسقأ نم

 :بيودتلا 7.۳۳5 كيدجلا مقر 2١١١/7 :رمتلاب حلبلا لكأ باب «ةمعطألا باتك «هحام نبا هاور ؟)

 ."1 :اهحرش عم ركفلا ةبخن 7 .قباسلا ردصملا 0١



 ظوفحلاو ذاشلا دلل يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 .رجح نبا ظفاحلا هدمتعا يذلا ركنملا فيرعتل لباقم وه :قدأ ريبعتب وأ

 :هلاثم - ؟

 جحو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأ نم وهو ءركنملا عون يف رم يذلا يناثلا لاثملا وهف هلاثم امأ

 ىلع افوقوم هوور نيذلا تاقثلا قيرط نم نكل ةنجلا لحد فيضلا ىرقو ماصو تيبلا

 نأل ؛اعوفرم هاور يذلا بيبح ةياور سكع وهو د يبلا مالك نم سيلو ءامعض سابع نبا

 تاقثلا نم هريغ نأل ؛ركنم وه :- عوفرملا بيبح ثيدح قاس نأ دعب - لاق متاح يبأ نبا

 .فورعملا وهو ءافوقوم قاحسإ يبأ نع هاور

 :ذاشلا فيرعت - ١

 .روهمجلا نع درفنملا :هانعم ذاشلاف «درفنا نعم. "ذش" نم لعاف مسا :ةغل -أ

 ©):هنم ىلوأ وه نمل افلاخم لوبقملا هاور ام :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش - ١

 وه هنم ىلوأ وه يذلاو ءهطبض فح يذلا لدعلا وأ «هطبض مَ يذلا لدعلا وه :لوبقملا

 .تاحيحجرتلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ددع ةرثك وأ طبض ديزمل هنم ححرأ نوكي يذلا يوارلا

 هراتخا يذلا وه فيرعتلا اذه نكل «ةددعتم لاوقأ ىلع هفيرعت يف ءاملعلا فلتحا دقو اذه

 (”.حالطصالا بسحب ذاشلا فيرعت يف دمتعملا هنإ :لاقو ءرجح نبا ظفاحلا

 ؟ذوذشلا عقي نيأ -۳

 .اضيأ نتملا يف عقي امك «دنسلا يف ذوذشلا عقي

 ةنييع نبا قيرط نم هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام :دنسلا يف ذوذشلا لاثم 3

 .71/ :اهحرشو ةبخنلا رظنا ۳۷.  :اهحرش عم ةبخنلا رظنا 7



 ظوفحم او ذاشلا م8 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 لوسر دهع ىلع يفوت الحر نأ :سابع نبا نع ةجّسْوع نع رانيد نب ورمع نع

 جْيَرُج نبا هلصو ىلع ةنييع نبا عباتو '''.هقتعأ وه ىلوم الإ اثراو عدي ملو ل هلل

 نبا ركذي ملو ةجسوع نع رانيد نب ورمع نع هاورف «ديز نب دامح مهفلاحو «هريغو
 امف سابع

 عمو «طبضلاو ةلادعلا لهأ نم ديز نب دامحف «ةنييع نبا ثيدح ظوفحا :متاح وبأ لاق اذلو

 .هنم اددع رثكأ مه نم ةياور متاح وبأ حجر دقف كلذ

 دايز نب دحاولا دبع ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام :نتملا يف ذوذشلا لاثم -ب

 رجفلا مكدحأ ىلص اذإ :اعوفرم ةريره يأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع

 نإف ؛اذه يف ريثكلا ددعلا دحاولا دبع فلاح يقهيبلا لاق 0 عجطضيلف

 تاقث نيب نم دحاولا دبع درفناو «هلوق نم ال 5 يبلا لعف نم هوور امنإ سانلا
 .ظفللا اذه شمعألا باحصأ

 :ظوفحملا - ٤

 :وهو ف دابكلا لق اذه

 .ةقثلا ةياورل افلاخم قثوألا هاور ام

 .قثوألا قيرط نم نكل ذاشلا غون يف ناروكذملا نالاثملا وه :هلاثمو

 :ظوفحم او ذاشلا مكح ٥-

 .لوبقم ثيدح وهف ظوفحلا مآ .دودرم ثيدح ذاشلا نأ مولعملا نم

 :ثيدحلا مقر ةالصلا باتك ,دوادوبأ ةأور .هانعع ۲۹۰۰ :ثيدحلا مقر «ضئارفلا باتك ,دوادوبأ هاور 0

 .هظفلب 4٠١ :ثيدحلا مقر «ةالصلا باتك «يذمرتلا هاورو «هانعمب, ١



 .للعملا ۸٥ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا
 ص

 للعملا -5
 .سداسلا ببسلا وهو «للعملا ىمسي هثيدحف « مهولا' وه يوارلا يف نعطلا ببس ناك اذإ

 :هفيرعت - ١

 .روهشملا ٍقرصلا سايقلا وهو ا وهف اذكب "لع" نم لوعفم مسا :ةغل 3

 روهشملا ريغ ىلع ءاج ثيدحلا لهأ نم "للعملا" ب ريبعتلا نكل ء«ةحيصفلا ةغللا وهو

 دنع لوذرم فيعض وهو «"لولعملا"ب هلع ربع نم نيثدحملا نمو «ةغللا 5

 .ةغللاو ةيبرعلا لهأ

 رهاظلا نأ عم هتحص يف حدقت ةلع ىلع هيف ٌمِلَطا يذلا ثيدحلا وه :احالطصا -ب

 ().اهنم ةمالسلا

 ءاملع دنع ةلعلا نأ اذه ةلعلا فيرعت نم ذخؤيف "”ءثيدحلا ةحص يف حداق يفخ ضماغ ببس يه

 :امهو ,ناطرش اهيف ققحتي نأ دب ال ثيدحلا

 .ثيدحلا ةحص يف حدقلا -ب

 ةلع ذئدنع ىمست الف - ةحداق ريغ وأ ةرهاظ ةلعلا نوكت نأك - امهنم دحاو لتحا نإف

 .احالطصا

 :يحالطصالا اهانعم ريغ ىلع ةلعلا قلطت دق -۳

 نكل «نيثدحملا حالطصا يف ةلعلاب دارملا وه ةقباسلا ةرقفلا يف ةلعلا فيرعت نم هتركذ ام نإ

 .اهدلو مألا ليلعت :هنمو «هاطأ نعم "نا نم لوعفم مسا للعملا نأل :للعملا

 ۸١. :ثيدحلا مولع رظناو ءلوعفم نزو ىلع نوكي ال يعابرلا نم لوعفملا مسا نأل :فيعض وهو

 .قباسلا ردصملا ” ۹١. :ثيدحلا مولع ٩



 للعملا مك يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 :احداق وأ ايفح نعطلا اذه نكي مل نإو ثيدحلل هجوم نعط ّيأ ىلع انايحأ ةلعلا نوقلطي دق

 ىح «كلذ وحن وأ ؛هظفح ءوس وأ «هتلفغ وأ «يوارلا بذكب ليلعتلا لوألا عونلا نمف -أ

 .ةلع خسنلا يذمرتلا ىم دقل

 ةقثلا هلصو ام لاسرإك «ثيدحلا ةحص يف حدقت ال ةفلاخمب ليلعتلا يناثلا عونلا نمو -ب

 .للعم حيحص وه ام حيحصلا ثيدحلا نم :مهضعب لاق كلذ ىلع ءانبو

 :هنم نكمتي نمو هتقدو هتلالج -
 ةيفخلا ةضماغلا للعلا فشك ىلإ جاتحي هنأل ؛اهقدأو ثيدحلا مولع لجأ نم ثيدحلا للع ةفرعم

 ظفحلا لهأ هتفرعم ىلع ىوقيو هنم نكمتي امنإو «ثيدحلا مولع يف ةذباهجلل الإ رهظت ال ىلا

 دمحأو ئيدملا نباك ةمئألا نم ليلقلا الإ هرامغ ضحي مل اذمو «بقاثلا مهفلاو ةربخلاو

 .ئطقرادلاو متاح يبأو يراخبلاو

 ؟ليلعتلا قرطتي دانسإ يأ لإ - م

 ىلإ جاتحي ال فيعضلا ثيدحلا نأل ؛ارهاظ ةحصلا طورش عماجلا دانسإلا ىلإ ليلعتلا قرطتي

 .هب لمعي ال دودرم هنإ ذإ ؛هللع نع ثحبلا

 ؟ةلعلا كاردإ ىلع ناعتسي مب -5

 :اهنم «رومأب ةلعلا كاردإ ىلع ناعتسي

 .يوارلا درفت أ (

 .هل هريغ ةفلاخم -ب

 .(ب وأأ) نيترقفلا يف مدقت ام ىلإ مضنت ىرخأ نئارق -ج

 يف لاسرإ فشكب امإ «ثيدحلا يوار نم عقو مهو ىلع نفلا اذه فراعلا هبنت رومألا هذه

 اثيدح هلاحدإ فشكب امإو ءاعوفرم هاور ثيدح يب فقو فشكب امإو ءالوصوم هاور ثيدح

 .ثيدحلا ةحص مدعب مكحيف «كلذ هنظ ىلع بلغي ثيحب «ماهوألا نم كلذ ريغ وأ «ثيدح يف



 للعملا AV يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 ؟للعملا ةفرعم ىلإ قيرطلا وه ام -۷

 مهطبض نيب ةنزاوملاو «هتاور فالتحا يف رظنلاو «ثيدحلا قرط عمج وه هتفرعم ىلإ قيرطلا

 .ةلولعملا ةياورلا ىلع مكحلا مث «ممناقتإو

 .لاسرإلاو فقولاب ليلعتلاك - رثكألا وهو - دانسإلا يف عقت -أ

 .ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارق يفن ثيدح لثم - لقألا وهو - نتملا يف عقتو -ب

 ؟نتملا يف خدقت دانسإلا يف ةلعلا له -8

 .لاسرإلاب ليلعتلا لثم كلذو «دانسإلا يف اهحدق عم نتملا يف حدقت دق -أ

 دّيبع نب ىلعي ثيدح لثم ءاحيحص نتملا نوكيو «ةصاح دانسإلا يف حدقت دقو -ب

 مهو دقف "رايخلاب ناعيا :اعوفرم رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع يروثلا نع

 اذهف ءرانيد نب هللا دبع وه امنإ "رانيد نب ورمع" :هلوق يف يروثلا نايفس ىلع ىلعي
 رانيد نب هللا دبعو رع لا نأل ؛طلغلا ةلع دانسإلا يف ناك نإو حيحص نتملا

 .أطخ دانسإلا قايس ناك نإو نتملا ةحص رضي ال ةقثب ةقث لادبإف ةقث

 :هيف تافنصملا رهشأ ٠-

 .نيدملا نبال "للعلا باتك" -أ

 .متاح يأ نبال "ثيدحلا للع" -ب

 .لبنح نب دمحأل "لاحرلا ةفرعمو للعلا" -ج

 ( .يذمرتلل "ريغصلا للعلا"و "ريبكلا للعلا" -د

 .اهعسوأو اهعمجأ وهو «يطقرادلل "ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا" -ه



 جردملا A۸ تاقعلل ةفلاخملا

 تاقثلل ةفلاحملا -۷

 هتفلاخم نع جتنيف - عباسلا ببسلا وهو - تاقثلل هتفلاخم يوارلا يف نعطلا ببس ناك اذإ

 لصتم يف دِيِزَملاو «بولقملاو ءجّردُملا :يهو «ثيدحلا مولع نم عاونأ ةسمح تاقثلل

 .فحّصملاو «برطضُملاو «ديناسألا

 ١- جردملا " ىمسيف ع وفرع. فوقوم جمدب وأ دانسإلا قايس رييغتب ةفلاخملا تناك نإف ".

 بولقملا " ىمسيف ريحأت وأ مدقتب ةفلاخملا تناك نإو -؟ ".

  -۳ديناسألا لصتم يف ديرملا " ىمسيف وار ةدايزب ةفلاخملا تناك نإو ".

  -4ىمسيف حّججَرُم الو «نتملا يف عفادتلا لوصحب وأ وارب وار لادبإب ةفلاخملا تناك نإو

 ي (

 20."فّحَّصُملا" ىمسيف قايسلا ءاقب عم ظفللا رييغتب ةفلاخملا تناك نإو -ه

 .يلاوتلا ىلع اهيف ثحبلا ليصفت كيلإو

 جردملا ١-
 :هفيرعت - ١

 .هايإ هتنمضو هيف هتلخدأ اذإ "ءيشلا يف ءيشلا تحردأ" نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 (0.لصف الب هنم سيل ام هنتم يف لخدأ وأ «هدانسإ قايس ريغ ام :احالطصا -ب

 :هماسقأ -

 .نتملا ٍجَرْدُمَو «دانسإلا ٍجَرْدُم :نامسق جردملا

 .دانسإإلا جردم -أ

 .هدانسإ قايس ريغ ام وه :هفيرعت ١-

 .قباسلا ردصملا ٤۸ .  :اهحرشو ةبخنلا رظنا ؟')



 جردملا ۸۹ تاقثلل ةفلاخملا

 نم امالك لوقيف «ضراع هل ضرعيف «دانسإلا يوارلا قوسي نأ :هروص نم -"؟

 هيوريف «دانسإلا كلذ نتم وه مالكلا كلذ نأ هعمم نم ضعب نظيف «هسفن لبق

 دالا قايس رف كلذ ةع

 ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم :هتياور يف دهازلا ىسوم نب تباث ةصق :هلاثم -۳
 يضاقلا هللا دبع نب كيرش ىلع لخد ىسوم نب تباث نأ ةصقلا لصأو “”«راهنلاب

 لوسر لاق :لاق هذ رباح نع نايفس يبأ نع شمعألا انثدح :لوقيو يمي وهو
 هتالص ترثك نم :لاق تباث ىلإ رظن املف «يلمتسملا بتكيل تكسو ... 5 هللا

 نتم هنأ تباث نظف ؛هعروو هدهزل اتباث كلذب دصقو «راهنلاب ههجو نسح ليللاب

 .كلذك هب ثدحي ناكف «دانسإلا كلذ

 :نتملا جردم -ب

 لمت لب هن علا ا

 :يهو «ةثالث هماسقأ ٣-

 .هطسو يف هعوقو نم رثكأ هنكل «ليلق وهو «ثيدحلا لوأ يف جاردإلا نوكي نأ -أ

 .لوألا نم لقأ وهو «ثيدحلا طسو يف جاردإلا نوكي نأ -ب

 “.بلاغلا وهو «ثيدحلا رخآ يف جاردإلا نوكي نأ -ج

 :هل ةلثمأ -

 نأ ديري امالك لوقي يوارلا نأ هببسو «ثيدحلا لوأ يف جاردإلا عوقول لاثم -أ

 :لثم «ثيدح لكلا نأ عماسلا مهوتيف «لصف الب هب ِتأيف «ثيدحلاب هيلع لدتسي

 دايز نب دمحم نع ةبعش نع - امهقّرف - ةبابشو نطق يبأ ةياور نم بيطخلا هاور ام

 .سلججا يف بالطلا رثك اذإ ثدحلا توص غلبي يذلا وه يلمتسملا :يلمتسملا

 ۲۷٠/١. :يوارلا بيردت ")0.188 :ثيدحلا مقر ٤۲۲/۱ :ليللا مايق باب «هحام نبا هجرخأ 2



 جردملا ۹ ۰ تاقفلل ةفلاخملا

 هال نم نافعا ليون ووضولا اا هلا لوس لاق ل ةريرع نأ ن

 ةياور يف نيب امك م0 ةريره يبأ مالك نم ٍجَرْدُم "ءوضولا اوغبسأ" :هلوقف

 اوغبسأ" :لاق ةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع ةبعش نع مدآ نع يراخبلا

 .رانلا نم باقعألل ليو :لاق 5 مساقلا ابأ نإف ؛ءوضولا

 محلا هاور دقو «هانقس ام ىلع ةبعش نع هل امهتياور يف ةَباَبْشو نطق وبأ مهو :بيطخلا لاق

 ©. مدآ ةياورك هنع ريفّعلا

 لَك يبلا ناك :يحولا ءدب يف ةشئاع ثيدح ثيدحلا طسو يف جاردإلا عوقول لاثم -ب

 "دبعتلا وهو" :هلوقف ءددعلا تاوذ يلايللا - دلا وكوب تاور راغ ف 0

 .يرهزلا مالك نم جردم

 كولمملا دبعلل :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح ثيدحلا رخآ يف جاردإلا عوقول لاثم -ج

 نأ تببحأل «يمأ ٌدبو جحلاو هللا ليبس يف داهجلا الول هديب يسفن يذلاو «نارحأ

 كا ناو توما

 ل هنم كلذ ردصي نأ ليحتسي هنأل ؛ه#ذ ةريره يأ مالك نم "... هديب يسفن يذلاو" :هلوقف

 .اهّرَيب ىح ةدوجوم نكت مل همأ نألو «ّقّدلا متي نأ نكميال هنأل

 :جاردإلا يعاود تيا“

 :يلي ام اهرهشأ «ةددعتم جاردإلا يعاود

 .يعرش مكح نايب -أ

 .ثيدحلا متي نأ لبق ثيدحلا نم يعرش مكح طابنتسا -ب

 باتك «يراخبلا ©) .7” :ثيدحلا مقر 277/١ ءيحولا ءدب باب «يراخبلا ) 770/١. :يوارلا بيردت )

 .هظفلب ۲٠٤۸ :ثيدحلا مقر 2١75/0 :قتعلا



 بولقملا ۹۱ تاقثلل ةفلاخخملا

 ؟جاردإلا كردي فيك - 4

 :اهنم ءرومأب جاردإلا كردي

 .ىرخأ ةياور يف الصفنم ثيدحلا دورو -أ

 .نيعلطملا ةمئألا ضعب نم هيلع صيصنتلا -ب

 .مالكلا اذه جردأ هنأ هسفن يوارلا رارقإ -ج

 .كلذ لوقي دي هنوك ةلاحتسا -د

 :جاردإلا مكح -ه

 ريسفتل ناك ام كلذ نم ئئتسيو «مهريغو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ءاملعلا عامجإب مارح جاردإلا

 .ةمئألا نم هريغو يرهزلا هلعف كلذلو «عونمم ريغ هناف ؛بيرغ

 :هيف تافنصملا هش -

£ 

 .يدادغبلا بيطخلل "لقنلا يف ٍجَّردملا لصولل لصفلا" -أ

 .هيلع ةدايزو بيطخلا باتكل صيخلت وهو ءرجح نبال "جّردُملا بيترتب جهنملا بيرقت" -ب

 بولقملا 1

 () ههجو نع ءيشملا ليوحت وهو 2"بلقلا" نم لوعفم مسا وه :ةغل -أ

 9. هوحنو ريخأت وأ مىلقتب «هنتم وأ ثيدحلا دنس يف رخآب ظفل لادبإ :احالطصا -ب

 :امه «نييسيئر نيمسق ىلإ بولقملا مسقني

 امهالك 2845/7 :رجح نبا ظفاحلل تكنلاو «44 :اهحرش عم ةبخنلا رظنا 7.1١71/١' :سوماقلا رظنا ''*

 : .هانعم.



 بولقملا ۹۲ تاقفلل ةفلاخملا

 .نتملا بولقمو «دنسلا بولقم

 :ناتروص هلو «هدنس يف لادبإلا عقو ام وهو :دنسلا بولقم -أ

 نع يورم ثيدحك «هيبأ مساو ةاورلا دحأ مسا يف رحؤيو يوارلا مّدقُي نأ ١-

 ."بعك نب رم" نع يوارلا هيوريف "رم نب بعك"

 "لاس" نع روهشم ثيدحك «بارغإلا دصقب رخآب اصخش يوارلا لدين نأ -؟
 . "عفان" نع يوارلا هلعجيف

 يبيصنلا دامح هاور ثيدح :هلاثمو «"يبيصنلا ورمع نب دام" ةاورلا نم كلذ لعفي ناك نممو

 مهوؤدبت الف قيرط يف نيكرشملا متيقل اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع

 نبا ليهس نع فورعم وه امنإو «شمعألا نع هلعجف «دامح هبلق ,بولقم ثيدح اذهف «مالسلاب

 ."هحيحص" يف ملسم هحرحأ اذكه سقف ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ

 .ثيدحلا قرسي هنأ هيوار ىلع قّلطُي يذلا وه بلقلا نم عونلا اذهو

 :اضيأ ناتروص هلو «هنتم يف لادبإلا عقو ام وهو :نتملا بولقم -ب

 .ثيدحلا نتم ضعب يف رخؤيو يوارلا ِمّدَقُي نأ ١-

 الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا يف ملسم دنع ه هذ ةريره يبأ ثيدح :هلاثمو

 ىلع بلقنا امت اذهف هلامش قفنت ام هني ملعت ال نح اهافحأف ةقدصب قدصت لحرو :هيفف «هلظ

 ("7.هنيمب قفنت ام هلامه ملعت ال ىح :وه امنإو ةاورلا ضعب

 ءرخآ نتمل هدانسإ لعجيو ءرخآ دانسإ ىلع ثيدحلا اذه نتم يوارلا لعجي نأ -؟

 .هريغو ناحتمالا دصقب كلذو

 اناحتما اهنع هولأسو «ثيدح ةئام هل اوبلق ذإ «يراحبلا مامإلا عم دادغب لهأ لعف ام :هلاثم

 .اهنم دحاو يف ئطخي مل و «بلقلا لبق هيلع تناك ام ىلع اهَّدَّرَف .هظفحل

 ليصافت رظنا "7 3١. :ثيدحلا مقر ۷٠١/۲ :ةقدصلا ءافخإ لضف باب «ةاكزلا يف ملسم ابولقم هاور ؟))

 ٠١/۲. :دادغب خيرات يف ةصقلا



 بولقملا ۹۲۳ تاقعلل ةفلاخملا

 :بلقلا ىلع ةلماحلا بابسألا -

 :يه بابسألا هذهو «بلقلا ىلع ةاورلا ضعب لمحت يلا بابسألا فلتخت
 .هنع ذحألاو هثيدح ةياور يف سانلا بغريل بارغإلا دصق -أ

 .هطبض مامتو ثدحملا ظفح نم دكأتلاو ناحتمالا دصق -ب

 .دصق ريغ نم طلغلاو أطنملا يف عوقولا -ج

 :بلقلا مكح €

 .هل لماحلا ببسلا بسحب بلقلا مكح فلتخي

 ,ثيدحلل ارييغت هيف نأل ؛زوجي ال هنأ يف كش الف بارغإلا دصقب بلقلا ناك نإ -أ

 .نيعاضولا لمع نم اذهو

 اذهو «هتيلهأو ثدحملا ظفح نم تبثتلل ؛زئاج وهف ناحتمالا دصقب ناك نإو -ب

 .سلحجمبلا ضاضفنا لبق حيحصلا نيب نأ طرشب

 كلذ رثك اذإ نكل «هئطح يف روذعم هلعاف نأ كش الف وهسو أطخ نع ناك نإو -ج

 اقع لع و طبق "كي نان هند

 .مولعم وه امك «دودرملا فيعضلا عاونأ نم وهف بولقملا ثيدحلا امأ

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 ؛يدادغبلا بيطخلل "باقلألاو ءامسألا نم بولقملا يف بايترالا عفار" باتك -أ

 .طقف دنسلا يف عقاولا بولقملا مسقب صاح هنأ باتكلا مسا نم رهاظلاو



 ديناسألا لصتم يف ديرملا ۹ ¢ تاقعلل ةفلاخملا

 :هفيرعت - ١

 .دانسإ عمج ديناسألاو «عطقنملا دض لصتملاو «"ةدايزلا" نم لوعفم مسا ديزملا :ةغل -أ

 ©“ .لاصتالا هرهاظ دنس ءانثأ يق وار ةدايز :احالطصا -ب

 :هلاثم - ؟

 :لاق هللا ديبع نب رسب نيثدح ديزي نب نمحرلا دبع نع نايفس انثدح :لاق كرابملا نبا ىور ام

 :لوزي 25 هللا لوسر تعفن لاوقي دنر م ابآ تفتت < لوقي ةلئاو: تعم لاق نمير وإ اب كش

 "”.اهيلإ 6 الو روبقلا ىلع اوسلحتب ال

 لا ده قا دايزولا اخا؟

 :نيعضوم يف لاثملا اذه يف ةدايزلا

 نيعضوملا يف ةدايزلا ببسو «"سيردإ ابأ" ظفل يف :يناثلا عضوملاو "نايفس" ظفل يف :لوألا عضوملا

 :مهولا وه

 ثيدحلا اوور تاقثلا نم اددع نأل ؛كرابملا نبا نود نمم مهوف "نايفس" ةدايز امأ -أ

 نم مهنمو «نايفس اوركذي ملو «ةرشابم ديزي نب نمحرلا دبع نع كرابملا نبا نع

 .رابخإلاب هيف حرص

 ثيدحلا اوور تاقثلا نم اددع نأل ؛كرابملا نبا نم مهوف "سيردإ ابأ" ةدايز امأو -ب

 رسب عامسب حرص نم مهنمو «سيردإ ابأ اوركذي ملف ديزي نب نمحرلا دبع نع

 .ةلئاو نم

 ةدايزب امهالك 2517/8 :يذمرتلاو ۳۸/۷ :زئانحلا باتك «ملسم هاور )7 .49 :اهحرش عم ةبخنلا رظنا 2')

 .اهفذحو سيردإ يبأ



 ديناسألا لصتم يف ديزملا ۹٥ تاقعلل ةفلاخملا

 :ةدايزلا در طورش -

 :امهو «ناطرش اهداز نمم ًامهو اهدعو ةدايزلا ٌدَّرِل طرتشي

 .اهداز نمم نقتأ اهدزي مل نم نوكي نأ -أ

 .ةدايزلا عضوم يف عامسلاب حيرصتلا عقي نأ -ب

 كلت نم يلاخلا دانسإلا ربتعاو ءُتَلبِقو ةدايزلا تححرت امهنم دحاو وأ ناطرشلا لتحا نإف

 ."يفخلا لسرملا" ىمسي يذلا وهو فح هعاطقنا نكل ءاعطقنم ةدايزلا

 :ةدايزلا عوقو ءاعذا ىلع ةدراولا تاضارتعالا -ه

 :اه «نيضارتعاب ةدايزلا عوقو ءاعدا ىلع ضَرتعي

 لْعَجي نأ يغبنيف «ةدايزلا عضوم يف "نع" فرحب ةدايزلا نع يلاخلا دانسإلا ناك نإ -أ

 مث ءالوأ هنع لحر نم هَعِمَس نوكي نأ لمُثْحا «عامسلاب هيف احّرصم ناك نإو -ب

 .ةرشابم هنم هعم"

 :يلي امه كلذ نع باجي نأ نكميو

 .ضرتعملا لاق امك وهف لوألا ضارتعالا امأ -أ

 ىلع نومكحي ال ءاملعلا نكل «نكمم هيف روكذملا لامتحالاف يناثلا ضارتعالا امأو -ب

 .كلذ ىلع لدت ةنيرق عم الإ مهو اهب ةدايزلا

 :هيف تافنصملا رهشأ -

 .يدادغبلا بيطحلل "ديناسألا لصتم يف ديزملا زييمت باتك" -أ



 برطضلا ۹٦ تاقثلل ةفلاخملا

 تدع

 نم هلصأو «هماظن داسفو رمألا لالتخا وهو "بارطضالا" نم لعاف مسا وه :ةغل -أ

 .اضعب هضعب برضو هتك رح ترثك اذإ جوملا بارطضا

 ©.ةوقلا يف ةيواستم ةفلتخم ِهُحْوَأ ىلع ّيِوُر ام :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش چ

 ءادبأ اهنيب قيفوتلا نكح ال ثيحب «ةعفادتم ةضراعتم لاكشأ ىلع ىّوري يذلا ثيدحلا وه يأ

 اهادحإ حيجرت نكمي ال ثيحب «هوحولا عيمج نم ةوقلا يف ةيواستم تاياورلا كلت عيمج نوكتو

 .حيحرتلا هوجو نم هحوب ىرخألا ىلع

 :بارطضالا ققحت طورش ٠-

 هيف ققحت اذإ الإ ابرطضم ثيدحلا ىمسي ال هنأ هحرشو برطضملا فيرعت يف رظنلا نم نيبتي

 :امهو «ناطرش

 .اهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب ثيدحلا تاياور فالتخا -أ

 .ىرخأ ىلع ةياور حيجرت نكمي ال ثيحب ةوقلا يف تاياورلا يواست -ب

 ةفص نإف «لوبقم لكشب اهنيب عمجلا نكمأ وأ «ىرحألا ىلع تاياورلا ىدحإ تحجرت اذإ امأ

 عيمجب لمعن وأ «حيحرتلا ةلاح يف ةححارلا ةياورلاب لمعنو «ثيدحلا نع لوزت بارطضالا
 .اهنيب عمجلا ناكمإ ةلاح يف تاياورلا

ET: 

 «نتملا برطضمو دنسلا برطضم :نيمسق ىلإ هيف بارطضالا عقوم بسحب برطضملا مسقني

 .هانعمب امهالك ۲٠۲/۱ :بيردتلا عم بيرقتلاو 2.47 :ثيدحلا مولع '')



 برطضملا ۹۷ تاقثلل ةفلاخملا

 تش َكاَرَأ !هللا لوسر اي :لاق هنأ هو ركب یا ثيدح هلاثمو :دنسلا برطضم -أ

 (7.اهتاوحأو دوه نتبيش :لاق £ هاه ر

 هيف هيلع َفِلَتخا دقو «قاحسإ يبأ قيرط نم الإ وري م هنإف ؛برطضم اذه :يطقرادلا لاق

 نم هلعج نم مهنمو ءالوصوم هاور نم مهنمو ءالسرم هاور نم مهنمف ؛هجوأ ةرشع وحن ىلع

 «كلذ ريغو «ةشئاع دنسم نم هلعج نم مهنمو «دعس دنسم نم هلعج نم مهنمو «ركب يبأ دنسم

 .رذعتم عمجلاو ضعب ىلع مهضعب حيحرت نكمي ال تاقث هتاورو

 نع يبعشلا نع ةزمح يبأ نع كيرش نع يذمرتلا هاور ام هلاثمو :نتملا برطضم -ب
 لاملا يف نإ :لاقف «ةاكزلا نع 4# هللا لوسر لكس :تلاق اه# سيق تنب ةمطاف

Eىوس قح لاملا ف سيل :ظفلب هحولا اذه نم هحام نبا هاورو ° ةاكرلا  

 .ليوأتلا لمتحي ال بارطضا اذهف :يقارعلا لاق “ةاكرلا

 ؟بارطضالا عقي -ه

 .ةفلتخم هجوأ ىلع ثيدحلا يوري نأب «دحاو وار نم بارطضالا عقي دق -أ

 فلاخي هجو ىلع ثيدحلا مهنم لك يوري نأب «ةعامج نم بارطضالا عقي دقو -ب

 .نيرخالا ةياور

 :برطضملا فعض ببس -5

 .هتاور طبض مدعب رعشي بارطضالا نأ برطضملا فعض ببسو

 :هيف تافنصملا رهشأ -

 .رجح نبا ظفاحلل "برطضملا نايب يف برتقملا" باتك

 دوه ئتبيش :ظفلب هاور نكل ,"ةفحتلا" حرش عم 22189 :ةعقاولا ةروس ريسفت «ريسفتلا باتك «يدذمرتلا هاور 0

 باتك «يذمرتلا هاور © 16/1 :يوارلا تير . تيوغ نسح :هنع لاقو «ثيدحلا تالسرملاو ةعقاولاو

 .هظفلب 2/834 :ثيدح ه١/١7 :ةاكزلا باتك «هجام نبا هاور  .هظفلب 555 :ثيدحلا مقر ٤۸/۳ :ةاكزلا



 فحصملا ۹۸ تاقفلل ةفلاخملا

 هدد اكيد

 وهو "ُيِفَحَصلا" هنمو «ةفيحصلا يف أطخلا وهو "فيحصتلا" نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 .اقءارق يف هفطخ ببسب اهظافلأ ضعب ريغيف 2'”«ةفيحصلا ةءارق يف ئطخي نم

 (7.ىنعم وأ اظفل تاقثلا اهاور ام ريغ ىلإ ثيدحلا ىف ةملكلا رييغت :احالطصا -ب

 :هتفدو هتيمهأ ۲

 ضهني امئإو ؛ةاورلا ضعب اهيف عقو يلا ءاطخألا فشك يف هتيمهأ ُنُمْكَتو «قيقد ليلج نف وه
 .ئطقرادلاك ظافحلا نم قاذحلا ةمهملا هذه ءابعأب

 :هتاميسقت -۳

 تالا هله كو اغا ق لك تا ا ی ءابلعلا توق
 :امهو «نيمسق ىلإ هعقوم رابتعاب فّحَّصُملا مسقني :هعقوُم رابتعاب -أ

 نيِعَم نبا هفحص محارم نب ماّوَعلا نع ةبعش ثيدح هلاثمو :دانسإلا ف فيحصت ١-

 .محازم نب ماَوَعلا نع :لاقف

 يف رجتحا" ا يبلا نأ :تباث نب ديز ثيدح هلاثمو :نتملا ف فيحصت -۲

 TE ويل را هنت ياعسل

 :امهو ءاضيأ نيمسق ىلإ هئشنم رابتعاب مسقنيو :هئشنَم رابتعاب -ب
 ةءادرل امإ «ئراقلا رصب ىلع ا نعي يأ :( رثكألا وهو) رصب فيحصت ١-

 د لاوش نم اتس هعبتأو ناضمر ماص نم :هلاثمو هِطَقَن مدع وأ طخلا

 .هانعمي امهالك راكفألا حيضوتو «45 :ركفلا ةبخن ١٦٦/۳.  :سوماقلا ؟')



 فحصملا ۹۹ تاقفلل ةفلاخملا

 كلذ وحن وأ عماسلا دعب وأ عمسلا ةءادر هئشنم فيحصت يأ :عمسلا فيحصت -

 ثيدح :هلاثمو «دحاو يفرص نزو ىلع اهفوكل ؛تاملكلا ضعب هيلع هبتشتف

 .بدحألا لصاو نع :لاقف مهضعب هفحص «لوحألا مصاع نع يورم

Eaامهو «نيمسق ىلإ هانعم وأ هظفل رابتعاب مسقنيو :هانعم وأ هظفل رابتعاب : 

 .ةقباسلا ةلثمألاك كلذو :(رثكألا وهو) ظفللا ف فيحصت ١-

 نكل «هلاح ىلع ظفللا فححصملا يوارلا يقي نأ يأ :ئععملا يف فيحصت ٣-

 .دارم ريغ امهف هانعم مهف هنأ ىلع لدي اريسفت هرسفي

 للي هللا لوسر انيلإ ىّلَص ةَرَتَع نم نحن فرش انل موق نحن :يرّتَعلا ىسوم يبأ لوق هلاثمو

 انه ٌةّرّتَعلا امنإو مهتليبق ىلإ ىلص هنأ مهوتف رن ىلإ ىلص دقي يبلا نأ :ثيدح كلذب ديري

 .يلصملا يدي نيب بصنت ةبرحلا

 :رجح نبا ظفاحلا ميسقت - ٤

 :امهو «نيمسق هلعجف رخآ اميسقت فيحصتلا رجح نبا ظفاحلا مسق دقو اذه

 .طخلا ةروص ءاقب عم فورحلا طقن ىلإ ةبسنلاب هيف رييغتلا ناك ام وهو :فَّخّصُملا -أ

 .طخلا ةروص ءاقب عم فورحلا لكش ىلإ ةبسنلاب هيف رييغتلا ناك ام وهو :فّرَحُملا -ب

 ظ ؟يوارلاب فيحصتلا حدقي له -ه
 أطخلا نم ملسيال هنأل ؛هطبض يف حدقيال هنإف اردان يوارلا نم ردص اذإ -أ

 .دحأ ليلقلا فيحصتلاو

 لهأ نم سيل هنأو هتفخ ىلع لديو «هطبض يف حدقي هنإف هنم كلذ رثك اذإو -ب

 .نأشلا اذه



 يوارلاب ةلاهجلا ۰ يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :ريثكلا فيحصتلا يف يوارلا عوقو يف ببسلا -5

 بتكلا نوطب نم ثيدحلا ذحأ وه «فيحصتلا يف يوارلا عوقو يف ببسلا نوكي ام ابلاغ

 نمع ثيدحلا ذحأ نم ةمئألا رذح كلذلو «نيسردملاو خويشلا نع هيقلت مدعو ا

 .فحصلا نم هذخأ نمع ذحؤي ال يأ يفحص نم ثيدحلا ذحؤي ال :اولاقو «ممأش اذه

 :هيف تافنصملا رهشأ -۷

 .يطقرادلل "فيحصتلا" -أ

 .يباطخلل "نيثدحملا أطخ حالصإ" -ب

 .يركسعلا دمحأ يبأل "نيثدحملا تافيحصت" ج

 يوارلاب ةلاهجلا -۸

 .هتفرعم مدع عت يوارلاب ةلاهجلاو «"مِلع" دض "لهج" ردصم :ةغل -أ

 .هلاح وأ يوارلا نّيَع ةفرعم مدع :احالطصا -ب

 :اهيابسأ -'؟

 :يهو «ةثالث يوارلاب ةلاهجلا بابسأو

 رهتشيف «بسن وأ ةفرح وأ ةفص وأ بقل وأ ةينك وأ مسا نم :يوارلا توعن ةرثك -أ

 «رخآ وار هنأ نظيف «ضارغألا نم ضرغل هب رهتشا ام ريغب ركذُيف اهنم ءيشب

 .هلاحب لهجلا لصحيف

 .ادحاو الإ هنع وري مل اعرف هتياور ةلق ببسب هنع ذحألا رثكي الف :هتياور ةلق پب

 .يوارلا يف نعطلا بابسأ نم نماثلا ببسلا يهو :يواّرلاب ةلاّهجلا



 يوارلاب ةلاهجلا 6١ يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا
 اا ا ل هال

aهعماب حرصملا ريغ يوارلا ىمسيو ,هوحنو راصتخالا لحأل :هعماب حيرصتلا مدع  

 هدج ىلإ مهضعب هبسن يلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم :يوارلا توعن ةرثك لاثم -أ

 رضنلا ابأ مهضعب هانكو «بئاسلا نب دامح مهضعب هامسو ءرشب نب دمحم :لاقف

 .دحاو وهو «ةعامج هنأ نظُي راصف ماشه ابأ مهضعب انكو ديعس ابأ مهضعب انکو

 وري م «نيعباتلا نم يمرادلا ءارشعلا وبأ :هنع ىور نم ةلقو يوارلا ةياور ةلق لاثم -ب

 لش ني داع ريغ هلع

 وحن وأ «لحر وأ «خيش وأ «نالف ينربحأ :يوارلا لوق :همساب حيرصتلا مدع لاثم -ج

 .كلذ

 :لوهجملا فيرعت - ٤

 .هتفص وأ هنيع فرغت ل نم وه

 فرعي مل نكلو هتيصخش تفرع وأ «هتيصخش وأ هتاذ فرعت مل يذلا يوارلا وه يأ كلذ نيعمو

 .ءيش هطبضو هتلادع نع فرعي مل يأ هتفص نع

 :لوهجملا عاونأ -ه

 :يه «ةثالث لوهجملا عاونأ نإ :لاقي نأ نكمب

 :نيعلا لوهجم -ًأ

 .دحاو وار الإ هنع ٍوْرَي مل نكلو «همسا ركذ نم وه :هفيرعت 5

 .َقتَو اذإ الإ لوبقلا مدع :هتياور مكح -۲

 :نيرمأ دحأب قثوي ؟قثوي فيك - 7



 يوارلاب ةلاهجلا ۰۲ يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 .هنع ىور نم ريغ هقثوي نأ امإ -أ

 .ليدعتلاو حرجلا لهأ نم نوكي نأ طرشب هنع ىور نم هقثوي نأ امإو -ب

 .فيعضلا عون نم هثيدح امنإو ءصاخ مسا هثيدحل سيل ؟صاخ مسا هثيدحل له ٤-

 :(روتسملا ىمسيو) لاحلا لوهجم -ب

 .قتوي مل نکل ءرثكأف نانثا هنع ىور نم وه :هفيرعت ١-

 .روهمجلا هلاق يذلا حيحصلا ىلع درلا :هتياور مكح ب

 .فيعضلا عون نم هثيدح امنإو «صاخ مسا هثيدحل سيل ؟صاخ مسا هثيدحل له -+

 اوقلطأ دق ثيدحلا ءاملع ناك نإو ءلوهجلا عاونأ نم مهبملا عن نأ نكميو :مهبملا -ج

 .لوهجللا ةقيقح هبشت هتقيقح نكل ءاصاخ اما هيلع

 .ثيدحلا يف همساب حّرصي حل نم وه :هفيرعت ١-

 همسا فرعي وأ «همساب هنع يوارلا حّرصي ىح «لوبقلا مدع :هتياور مكح ١-

 .همساب هيف احرصم رحخآ قيرط نم هدوروب

 تلهجو «هنيع تلهج هما مهبأ نم نأل ؛هنيع ةلاهج هتياور در ببسو

 .هتياور لبقت الف «ىلوأ باب نم هتلادع

 :هنع يوارلا لوقي نأ لثم كلذو ؟هتياور لبق لهف ليدعتلا ظفلب َمهْبَأ ول -*

 نوكي دق هنأل ؛حصألا ىلع اضيأ هتياور لبقت ال هنأ :باوجلاو «ةقثلا نربخأ

 .هريغ دنع ةقث ريغ هدنع ةقث

 مهبملا ثيدحلاو «"مهْبَملا" وه صاح مسا هثيدحل !معن ؟صاخ مسا هثيدحل له ٤-

 :هتموظنم يف نوقيبلا لاق «همساب حّرصي م وار هيف يذلا ثيدحلا وه

 ب ٠ ك م

 مسي مل وار هيف ام ٌجهبمو



 ةعدبلا 1۰۳ يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :ةلاهجلا اقا ف تافنصملا ا ل

 ."قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم" باتك بيطخلا اهيف فنص :يوارلا توعن ةرثك -أ

 ةلمتشملا بتكلا يأ "نادحولا بتك" تيم” بتك اهيف فنص :يوارلا ةياور ةلق -ب

 .ملسم مامالل "نادح ولا" بتكلا هذه نمو ءدحاو الإ هنع وري مل نم ىلع

 ءاممألا'" باتك لثم "كامينملا' 3-5 هيف فّئصو :يوارلا مساب حيرصتلا مدع “ج

 تاّمهْبم نم ا باتكو «يدادغبلا بيطحلل "مكا ءابنألا يف ةمهبملا

 .يقارعلا نيدلا يلول "دانسإلاو نتملا

 ةعدبلا ٩-

 :اهفيرعت - ١

E CTومالا و ايل  
 ءاوهألا نم ص يبلا دعب ثدحتسا ام وأ ءلامكإلا دعب نيدلا ف ثدحلا :احالطصا -ب

 .لامعألاو

 :اهعا نأ -

 :ناعون ةعدبلا

 نأ دمتعملاو «رفكلا مزلتسي ام دقتعي نأك «اهببسب A ا خا

 وأ ةرورضلاب نيدلا نم امولعم عرشلا نم ارتاوتم ارمأ ركنأ نم هتياور درت يذلا

 © هسكع دقتعا نم

 .الصأ ريفكتلا هتعدب يضتقت ال نم وهو ءاهببسب اهبحاص َقّسْفُي يأ ةن ا -ب

 .يوارلا يف نعطلا بابسأ نم عساتلا ببسلا يهو :ةعدبلا

 .07 :اهحرشو ةبخنلا رظنا



 ظفحلا ءوس 6 يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :ع دتبملا ةياور مكح ع

 .هتياور 5 هتعدب تناك نإ -أ

 :نيطرشب لبقت هتياور نأ روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاف ةقسفُم هتعدب تناك نإو -ب

 .هتعدب ىلإ ةيعاد نوكي الأ ١-

 .هتعدب جوري ام يوري الأو -؟

 ظ روع وما د يا جا
 لبقي الو «تفرع امك دودرملا عون نم هثيدح امنإو «هب صاخ مسا عدتبملا ثيدحل سيل

 .افنآ تركذ ىلا طورشب الإ

 ظفحلا ءوس ٠

 :ظفحلا ء يبس فی رعت - ١

 © .هقطخ بناج ىلع هتباصإ بناج حجري مل نم وه

 :هعاونأ -19

 :امهو «ناعون ظفحلا ءيس

 ىمسيو «هتالاح عيمج يف همزاليو «هتايح لوأ نم هعم ظفحلا ءوس أشني نأ امإ -أ

 .ثيدحلا لهأ ضعب يأر ىلع "ذاشلا" هربح

 قارتحال وأ «هرصب باهذل وأ هربكل امإ هيلع ائراط ظفحلا ءوس نوكي نأ امإو -ب

 3 ىمسي اذهف «هبتک

 .اهرخخأ وهو «يوارلا يف نعطلا بابسأ نم رشاعلا سلا وهو :ظفحلا ءوس

 .ه٣ :رظنلا ةهزن (')



 ظفحلا ءوس ٠ ١١ه يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :هتياور مكح -۳

 .ةدودرم هتياورف «ظفحلا ءوس ىلع أشن نم وهو :لوألاامأ -أ

 :نآلا ليصفتلا هتياور يف مكحلاف ءطلتخُملا يأ :يناثلا امأو -ب

 .لوبقمف كلذ رّيَمَتو طالتحالا لبق هب ثّدَح امف ١-

 .دودرمف طالتحالا دعب هب ثذح امو ۴

5 5 2 
 .زيمتي ىح هيف َفقوت هدعب وأ طالتحالا لبق هب ثّدح هنأ زيمتي مل امو -۳



 تلاثلا . اضفلا

 :لاثحبم هيفو

 .هيلإ دنسأ نم ىلإ ةبسنلاب ربخلا ميسقت :لوألا ثحبملا ه
 لوبقملا نيب ةكرتشم ةقرفتم ىرحأ عاونأ :يياثلا ثحبملا ©

 .دودرملاو



 لوألا ةفاجعبملا

 :بلاطم ةعبرأ هيفو

 يسدقلا ثيدحلا :لوألا بلطملا - ١

 عوفرم ا ثيدحلا : يناثلا بلطملا -؟

 فوقوملا ثيدحلا :ثلاثلا بلطملا -۳

 عوطقملا ثيدحلا :عبارلا بلطملا -4

 .يلاوتلا ىلع اليصفت ماسقألا هذه ثحب كيلإو



 يسدقلا ثيدحلا ۱۰۸ لوألا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ىسدقلا ثيدحلا

 :هفیرعت - ١

 ثيدحلا يأ “"سوماقلا" يف امك < دهطلا يأ ا ا لا :ةغل أ

 .ىلاعتو هناحبس هللا وهو «ةيسدقلا تاذلا ىلإ بوسنملا

 ©" .لجو زع هبر ىلإ هايإ هدانسإ عم ك يبلا نع انيلإ لقت ام وه :احالطصا -ب
 :نآرقلا نيبو هنيب قرفلا -؟

 :يلي ام اهرهشأ ةريثك قورف كانه

 نم هظفلو هللا نم هانعم يسدقلا ثيدحلاو «ىلاعت هللا نع هانعمو هظفل نآرقلا نأ -أ

 .هتوالتب دبعتي ال يسدقلا ثيدحلاو «هتوالتب دَّبعَتُي نآرقلا نأ -ب

 .رتاوتلا هتوبث يف طرتشي ال يسدقلا ثيدحلاو «رتاوتلا هتوبث يف طرتشي نآرقلا نأ -ج

 :ةيسدقلا یدال دد

 .ثيدح يئام يلاوح اهددعو «ةيوبنلا ثيداحألا ددعل ةبسنلاب ةريثكب تسيل ةيسدقلا ثيداحألاو

 :هلاثم - ٤

 هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع ىور اميف دي يبلا نع هذ رذ يبأ نع هحيحص يف ملسم هاور ام

 (9....اوملاظَت الف امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح نإ !يدابع اي :لاق

 :هتياور ْعّيِص -ه

 :امهو «ءاش امهيأب ثيدحلا يِوُرَي ناتغيص يسدقلا ثيدحلا يوارل

 :ةلصلاو ربلا باتك يوونلا حرشب ملسم "7 .50 :ثيدحلا دعاوقو ۸١« :ةفرطتسملا ةلاسرلا ©” .؟ عمل 2

 .هظفلب ه5 :ثيدحلا مقر 1444/6



 عوفرملا ١8 يناثلا بلطملا

 .لجو زع هبر نع هيوري اميف نك هللا لوسر لاق -أ

 لسور نع اور ENE خيو

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 .اثيدح ۲۷ هيف عّمَج «يوانملا فوؤرلادبعل "ةيسدقلا ثيداحألاب ةّيَّسلا تافاحتالا"

 عوفرملا

 :هفيرعت - ١

 ىلإ هتّبْسيل ؛كلذب يمس هنأك "عضو" دض "عفر" لعف نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 E ييبلا وهو ؛عيفرلا ماقملا بحاص

 “.ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم 5 يبلا ىلإ فيضأ ام وه :احالطصا -ب

akفيرعتلا حرش : 

 وأ العف وأ 5 يبلل الوق فاضملا اذه ناك ءاوس يك يبلا ىلإ َدِنْسُأ ام وأ بين ام وه يأ

 وأ دانسإلا ناك الصتم «هنود نم وأ يباحصلا وه ٌفْيِضُملا ناك ءاوسو ءةفص وأ اريرقت

 «هتقيقح يف روهشملا وه اذه «عطقنملاو لصتملاو لسرملاو لوصوملا عوفرملا يف لح ديف ءاعطقنم

 .هفيرعتو هتقيقح يف ىرخأ لاوقأ كانهو

 :ةعااولا ت

 :يهو «ةعبرأ عوفرملا عاونأ نأ فيرعتلا نم نيبتي

 .يلوقلا عوفرملا -أ

 .يلعفلا عوفرملا -ب

 .هوحنب 5 :عوفرملا ةفرعم «ثيدحلا مولع 00(



 فوقوملا ١١١ ثلاثلا بلطملا

3 

 :هفيرعت - ١

1 

 ب

 .يريرقتلا عوفرملا

 .يفصولا عوفرملا

 ."... اذك ك هللا لوسر لاق" :هريغ وأ يباحصلا لوقي نأ :يلوقلا عوفرملا لاثم

 ."... اذك 3 هللا لوسر لعف" :هريغ وأ يباحصلا لوقي نأ :يلعفلا عوفرملا لاثم

 "اذك كك يبلا ةّرْضَحِب لف" :هريغ وأ يباحصلا لوقي نأ :يريرقتلا عوفرملا لاثم

 .لعفلا كلذل هراكنإ يوري الو

 نسج هل هللا لوسر ناك" :هريغ وأ يباحصلا لوقي نأ :يفصولا عوفرملا لاثم

 الا

 تلال تاطلا

 ا

 عباتي مو «يباحصلا دنع ثيدحلاب فقو يوارلا نأك 2 "فقّولا" نم لوعفم مسأ :ةغل

 .دانسإإللا ةلسلبس يقاب درس

 (”.ريرقت وأ لعف وأ لوق نم يباحصلا ىلإ فيضأ ام وه :احالطصا

 :بقووعتلا حرش -۲

 مهيلإ بوسنملا اذه ناك ءاوس «ةباحصلا نم عمج وأ يباحص ىلإ دنسأ وأ بسن ام وه يأ

 .اعطقنم وأ الصتم مهيلإ دنسلا ناك ءاوسو ءاريرقت وأ العف وأ الوق

 .5" :فوقوملا ةفرعم «ثيدحلا مولع رظنا ؟)



 فوقوملا ۱۱ ثلاثلا بلطملا

 ام. سانلا اوثدح :هنو بلاط يبأ نب يلع لاق :يوارلا لوق :يلوقلا فوقوملا لاثم -أ

 05 وسر لا ا نر ال وف رب

 ©." يتم وهو امد سابع نبا ماو" :يراخبلا لوق يلعفلا فوقوملا لاثم -ب
 ركني ملو «ةباحصلا دحأ مامأ اذك تلعف :نيعباتلا ضعب لوق :يريرقتلا فوقوملا لاثم -ج

 يلع
 > :هل رحآ لامعتسا - ٤

 هفقو ثيدح اذه :الثم لاقيف ءاديقم نكل ةباحصلا ريغ نع ءاج اميف فوقوملا مسا لمعتسي

 ٠ .كلذ وحنو ءاطع ىلع وأ يرهزلا ىلع نالف
 :ناسارح ءاهقف ح الطصا -ه

 "ناسا ءاهقف يمسي

 .اربخ :عوفرملا -أ

 و تق

 .هتيور يأ "ءيشلا ُترَثأ" نم ذوحأم هنأل ؛"ارثأ" كلذ لك نومسيف نوثدحلا امأ

 :امكح عوفرملاب قلعتت عورف ٦-
 ثيدحلا نعع اهنأ ىري اهتقيقح يف ققدملا نكل ءاهلكشو اهظافلأ يف فوقوملا نم روص كانه
 .امكح عوفرملا اظفل فوقوملا نم اهنأ يأ "امكح عوفرملا" مسا ءاملعلا اهيلع قلطأ اذل «عوفرملا

 :روصلا هذه نمو

 .نيعباتلا نم امهالك ءاطعو يرهزلا :خإ يرهزلا

 باب «مميتلا باتك «يراخبلا هاور “” .هظفلب 48 :ثيدحلا مقر 0 :ملعلا باتك «يراخبلا هاور 7

 ا :ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا



 فوقوملا 1۲ ثلاثلا بلطملا

 لاجب ال الوق - باتكلا لهأ نع ذحألاب فَرْعُي مل يذلا - يباحصلا لوقي نأ -أ

 :لثم بيرغ حرش وأ ةغل نايبب قلعت هل الو «هيف داهتحال

 .قلخلا ِءدّبك «ةيضاملا رومألا نع رابخإلا ١-

 .ةمايقلا موي لاوحأو نعفلاو محالملاك «ةينآلا رومألا نع رابخإلا وأ -؟

 نم :هلوقك ءصوصخم باقع وأ صوصخم باوث هلعفب لصحي امع رابخإلا وأ -۳

 .اذك رحأ نم هلف اذك لعف

 يف فوسكلا ةالص هنو يلع ةالصك :هيف داهتجالل لاحم ال ام يباحصلا لعفي وأ -ب

 .نيعوكر نم رثكأ ةعكر لك

 .اذكب اسأب نوري ال وأ ءاذك نولعفي وأ نولوقي اوناك مهنأ يباحصلا ربخي وأ -ج

 لزغَت انك :رباج لوقك «عوفرم هنأ حيحصلاف دلي يبلا نمز ىلإ هفاضأ نإف ١-
 00. هلل لوسر دهع ىلع

 اندعص اذإ انك :رباج لوقك «روهمجلا دنع فوقوم وهف هنمز ىلإ هفضي مل نإو -

 ا اا ادو ءانربك

 ضخ لوق ل دک هلا نموا اذك غا وأ ا :يباحصلا لوقي وأ -د

 نع انيهُت :ةّيِطَع مأ لوقكو "”«ةماقإلا َرِتوُيو «ناذألا عفشُي نأ لالب َرِمُأ :ةباحصلا
 اذإ ةنسلا نم :هّقو سنأ نع ةبالق يبأ لوقكو ““ءانيلع مرعي ملو «زئانجلا عابتا

 ©.اعبس اهدنع ماقأ بيلا ىلع ركبلا جوزت
 ١7. ا :ثيدحلا مقر «حاکنلا باتك «ملسم هاورو 7 رجا قر اكلنا ير عيل

 3017 :ثيدحلا مقر «ناذألا باتك «يراخبلا © .هظفلب ۲۹۹۳ :ثيدحلا مقر «داهجلا باتك «يراحخبلا 9

 باتك ءملسمو ء۱۲۷۸ :ثيدحلا مقر «زئانجلا باتك «يراخبلا 7 .۲ :ثيدحلا مقر «ةالصلا باتك «ملسمو

 57١14. :ثيدحلا مقر «حاكنلا باتك «يراخبلا ٠٠.  :ثيدحلا مقر «زئانجلا



 عوطقملا 11۳ عبارلا بلطملا

 :يهو «عبرألا تاملكلا هذه ضعب يباحصلا ركذ دنع ثيدحلا يف يوارلا لوقي وأ -ه

 موقت ال :ةياور ةريره يبأ نع جرعألا ثيدحك «ةياور وأ هب علب وأ هيِمْنَي وأ ُهُعفْرَي

 "7 .نيعألا ٌراغِص اموق اولتاقت ىح ةعاسلا

 دوهيلا تناك :رباج لوقك ةيآ لوزن ببسب قلعت هل اريسفت يباحصلا رسفي وأ -و
 :ىلاعت هللا لزنأف 20 E ن ةا نتا یھ لوق

 )۲۲۳ :ةرقبلا نش ینا مک رح اوافق مک ُتْرَح مُک واس

 ؟فوقوملاب جتحي له -۷
 هتحص تتبث ول يح نكل ءافيعض وأ انسح وأ احيحص نوكي دق - تفرع امك - فوقوملا

 لاوقأ هنأل ؛هب لمعلا بوجو مدع فوقوملا يف لصألا نأ :كلذ نع باوجلاو ؟هب جتحي لهف

 نأل ؛لسرملا يف رم امك ةفيعضلا ثيداحألا ضعب يوقت اهنإف تتبث نإ اهنكل «ةباحصل لاعفأو

 نم ناك اذإ امأ «عوفرملا مكح هل نكي مل اذإ اذهو «ةنسلاب لمعلا وه ناك ةباحصلا لاح

 .عوفرملاك هب لمعلا بجي ةجح وهف عوفرملا مكح هل يذلا

 عبارلا بلطملا

 عوطقملا

 :هفيرعت - ١

 ."لّصَو' ف M7 f lt نم لوعفم مسا * ةغل أ

 .رم دقو «مالسإلا ىلع تامو ءاملسم يباحصلا يقل نم وه :يعباتلا

 ١١17 :ثيدحلا مقر «حاكنلا باتك ءملسم هاور ' .۲۹۲۹ :ثيدحلا مقر «داهجلا باتك «يراحخبلا ؟')

 .ه8 :ةبخنلا رظنا  .هانعع



 عوطقملا ١١ عبارلا بلطملا

 :فيرعتلا حرش -1

 ريغ عوطقملاو ءلعف وأ لوق نم هنود نمف يعباتلا عبات وأ يعباتلا ىلإ دنس وأ بُت ام وه يأ

 عوطقملا ثيدحلا نأ يأ «دانسإلا تافص نم عطقنملاو «نتملا تافص نم عوطقملا نأل ؛عطقنملا

 عطقنملا نأ نيح ىلع «يعباتلا كلذ ىلإ الصتم دنسلا نوكي دقو «هنود نمف يعباتلا مالك نم

 .نتملاب هل قلعت الو «لصتم ريغ ثيدحلا كلذ دانسإ نأ نعي

 :ةلثمأ ٠-

 هيلعو لص :عدتبملا فلح ةالصلا يف يرصبلا نسحلا لوق :يلوقلا عوطقملا لاثم -أ
 و ١

000 

 يجري قورسم ناك :رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ لوق :يلعفلا عوطقملا لاثم -ب

 (9.ههايندو مهيَّلَحُيو هتالص ىلع لبقيو «هلهأ نيبو هنيب َرْيَسلا

 :هب جاجتحالا مكح تب

 مالك هنأل ؛هلئاقل هتبسن تحص ولو يأ «ةيعرشلا ماكحألا نم ءيش يف هب جتحب ال عوطقملا

 ركذ دنع ةاورلا ضعب لوقك «هعفر ىلع لدت ةنيرق كانه تناك نإ نكل «هلعف وأ نيملسملا دحأ

 .لسرملا عوفرملا مكح هل ذئدنع ٌدعيف ءالثم "هعفري" :يعباتلا

 :عطقنملا ىلع هقالطإ - د

 لصتي مل يذلا يأ "عطقنملا" هب اودارأو "ع وطقملا" ظفل يناربطلاو يعفاشلاك نيثدحلا ضعب قلطأ

 .روهشم ريغ حالطصا وهو «هدانسإ

 دعي كلذ هقالطإف يناربطلا امأ ءحالطصالا رارقتسا لبق كلذ لاق ةا يعفاشلل رذتعي دقو

 .حالطصالا نع ازوجت

 :"ءايلوألا ةيلح" يف ميعن وبأ هاور ۱۸۸/١.  :عدتبملاو نوتفملا ةمامإ باب «ناذألا باتك «يراحخبلا هاور '')

 ."/ ١



 عوطقملا ١١6 عبارلا بلطملا

 :عوطقملاو فووقوملا اف نم -5

 .قازرلادبع فنصم -ب

 .رذنملا نباو متاح يبأ نباو ريرج نبا ريسافت -ج



١١15 

 يناثلا ثحبسملا

 :يهو «بلاطم ةعبرأ هيفو
 ا و الا

 لصتملا :ىناثلا بلطملا

 تاقثلا تادايز :ثلاثلا بلطملا



 لصتملا ءدنسملا ١١١ يناثلا ,لوألا بلطملا

 لوألا بلطملا
 - و

 للا

 :هفيرعت - ١

 ا وا «فاضأ نقم "دما" ول رعفح عسا هن“ كل

 0 ىلا لإ ًاعوفرم هدنس لصتا ام :احالطصا -ب

 :هلاثم - ٣

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نع فسوي نب هللا دبع انثدح :لاق يراخبلا هجرخأ ام

 ا هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلکل رواد :لاق ب هللا لوسر نإ :لاق هنو ةريره يبأ

 5 ىبلا لإ: عوفر وهو هاهم لإ هلأ نم هنس لا فيل انيق

 ا بلطملا

 لِصَتملا
 :هفيرعت - ١

 "لوصوملا"ب عونلا اذه قمتسيو ."عطقنا" ا ا نم لعاف مسا «ةغل أ

 .اضيأ

 “.ناک ام ىلع افوقوم وأ ناك اعوفرم هدنس لصتا ام :احالطصا -ب

 تافيرعت كانهو 255 :"ةبحنلا" يي رجح نبا هب مزحجو «مكاحلا هب عطق يذلا وه فيرعتلا اذه :لصتا ام

 ديلا خا

 عون «بيردتلا عم بيرقتلا  .هظفلب ۱۷۲ :ثيدحلا مقر «١/٤۲۷:ءوضولا باتك «يراخبلا هاور ')

 ١87/١. :لصتملا



 تاقنلا تادايز ۹۸ ثلاثلا بلطملا

 :هلاثم -؟

 نع هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام :عوفرملا لصتملا لاثم -أ

 .... اذك :لاق هنأ لو هللا لوسر

 ."... اذك :لاق هنأ رمع نبا نع «عفان نع «كلام" :فوقوملا لصتملا لاثم -ب

 ا يعباتلا لوق منسي لک کک

 ةلاح يف ةلصتم امومسي الف مهيلإ ديناسألا تلصتا اذإ نيعباتلا لاوقأ امأو :يقارعلا لاق

 «بيسملا نب ديعس ىلإ لصتم اذه :مهوقك «مهمالك يف عقاوو زئاجف دييقتلا عم امأ «قالطإلا

 قالطإف «"عيطاقم" ىمست اأ كلذ يف ةتكنلاو :ليق كلذ وحنو كلام ىلإ وأ «يرهزلا ىلإ وأ
 .ةغل نيداضتمم دحاو ءيشل فصولاك اهيلع لصتملا

 ةرلاقلا بظل

 تاققلا «تادايز

 :تاقثلا ةتادانزب فارملا ب١

 ةقثلا ةدايزب دارملاو ,طباضلا لدعلا وه ةقثلاو ,ةقث عمج تاقثلاو «ةدايز عم تادايزلا

 نورحآلا تاقثلا هاور امع ام ثيدحل تاقثلا ضعب ةياور ىف ظافلألا نم ادئاز هارن ام

 .ثيدحلا كلذل

 :اه ئتعا نم رهشأ ١-
 اونتعاو اهوعبتتف «ءاملعلا ضعب راظنأ تتفل ثيداحألا ضعب يف تاقثلا ضعب نم تادايزلا هذه

 :مهو «ةمئألا ءالؤه كلذب رهتشا نممو ءاهتفرعمو اهعمجب

 کروا ذاب ندع نب ا هيض نك وأ أ



 تاقثلا تادايز ١ 8 ثلاثلا بلطملا

 .يشرقلا دمحم نب ناسح ديلولا وبأ -ج

 :اهعوقو ناكم -

 :دنسلا يف عقت امك نتملا يف ةدايزلا عقت

 .ةلمج وأ ةملك ةدايزب :نتملا يف أ

 .لسرم لصو وأ فوقوم عفرب :دانسإلا يف -ب

 :نتملا يف ةدايزلا مكح -

 :لاوقأ ىلع اهمكح يف ءاملعلا فلتحا دقف نتملا يف ةدايزلا امأ

 .اقلطم اهلبق نم مهنمف -أ

 .اقلطم اهدر نم مهنمو -ب

 نم اهلبقو «ةدايز ريغب الوأ هاور يذلا ثيدحلا يوار نم ةدايزلا در نم مهنمو -ج
 ©7 مريغ

 هقفاو ءنسح ميسقت وهو «ماسقأ ةثالث ىلإ اهدرو اهوبق بسحب ةدايزلا حالصلا نبا مسق دقو

 :وه ميسقتلا اذهو «هريغو يوونلا هيلع

 اهنأل ؛لوبقلا اهمكح هذهف «قثوألا وأ تاقثلا هاور امل ةافانم اهيف سيل ةدايز -أ

 .تاقثلا نم ةقث هتلمج ةياورب درفت ثيدحك

 ."ذاشلا" يف قبس امك «درلا اهمكح هذهف ,قثوألا وأ تاقثلا هاور امل ةيفانم ةدايز -ب

 را اف افا هذه رصحنتو «قثوألا وأ تاقثلا هاور امل ةافانم عون اهيف ةدايز -ج

 .قلطملا دييقت ١-

 .ماعلا صيصخت -١؟

 .اهدعب امو 474 :ةيافكلاو ءالا/ :ثيدحلا مولع رظنا



 تاقثلا تادايز ١ ثلاثلا بلطملا

 ©." ريحألا اذه لوبق حيحصلاو" :يوونلا هنع لاقو «حالصلا نبا همكح نع تكس مسقلا اذهو

 :نتملا يف ةدايزلل ةلثمأ -ه

 :ةافانم اهيف سيل ىلا ةدايزلل لاثم -أ

 نع حلاص يبأو نيزَر يبأ نع شمعألا نع رهّسُم نب يلع قيرط نم "'ملسم هاور ام

 رئاس اهركذي ملو «بلكلا غولو ثيدح يف "ةقرْيلف" ةملك ةدايز نم هذ ةريره يبأ
 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ :اذكه هوور امنإو «شمعألا باحصأ نم ظافحلا

 (ةقث وهو رِهْسُم نب يلع هب درفت ربخك ةدايزلا هذه نوكتف رارم عبس هلسغيلف
 .ةدايزلا كلت لبقتف

 لهأ انُدْيِع قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي :ثيدح يف "ةفرع موي ةدايز -ب
 امي ءاج امنإو ءامودب هقرط عيمج نم ثيدحلا نإف «برشو لكأ مايأ يهو مالسإلا

 يذمرتلا هجرحأ ثيدحلاو «رماع نب ةبقع نع هيبأ نع حابر نب يلع نب ىسوم

 .اهريغو دواد وبأو

Saةافانم عون اهيف يلا ةدايزلل لاثم : 

 لوسر لاق :لاق ةفيذح نع يعبر نع يعجشألا كلام يبأ قيرط نم ملسم هاور ام
 د ا ا تلم و الحسم اهلك قعر ألا نازل تلفعتو يدا لل

 ثيدحلا اوور امنإو «ةاورلا نم هريغ اهركذي ملو ؛"اهتبرت" ةدايزب يعجشألا كلام وبأ
 © .اروهطو ادجسم ضرألا انل تلعجو :اذكه

 بهذمو ,ةدايزلا نم عونلا اذه لوبق :كلامو يعفاشلا بهذمو اذنه ىوالإ١ ردنا ع بيرقتلا رظنا 00

 .اهدعب امو ۱۸۲/۳ :يوونلا حرشب "ملسم حيحص" يف ثيدحلا تاياور رظنا © .هدر :ةيفنحلا

 .اهدعب امو ٠/١ :يوونلا حرشب ملسم حيحص "7



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا 1۲1 عبارلا بلطملا

 :دانسإلا يق ةدايزلا مكح -5

 لصولا ضراعت امهو ءامهعوقو رثكي نيتيسيئر نيتلأسم ىلع انه ٌبّصنَتف دانسإلا يف ةدايزلا امأ

 اه ءاملعلا درفأ دقف دانسإلا يف ةدايزلا روص يقاب امأ ءفقولا عم عفرلا ضراعتو «لاسرإلا عم

 ."ديناسألا لصتم يف ديزملا" لثم ةصاح اثاحبأ

 :يهو «لاوقأ ةعبرأ ىلع اهدرو ةدايزلا لوبق يف ءاملعلا فلتحا دقو اذه

 “.نييلوصألاو ءاهقفلا روهمج لوق وهو - ةدايزلا لوبق يأ - هعفر وأ هلصو نمل مكحلا -أ

 .ثيدحلا باحصأ رثكأ لوق وهو - ةدايزلا ذر يأ - هفقو وأ هلسرأ نمل مكحلا -ب

 .ثيدحلا باحصأ ضعب لوق وهو «رثكألل مكحلا -ج

 .ثيدحلا باحصأ ضعب لوق وهو «ظفحألل مكحلا -د

 ليئارسإ هتباو «يعيبّسلا قاحسإ يأ نب سنوي هاور دقف يلوب الإ حاكن ال :ثيدح هلاثمو

 نع جاجحلا نب ةبعشو يروثلا نايفس هاورو ءالصتم ادنسم قاحسإ يبأ نع عيبرلا نب سيقو

 ©" .السرم قاحسإ يبأ

 عبارلا بلطملا

 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا

 :اهنم لك فيرعت ١-

 :زابعالا ت

 نم رخآ ءيش ام فرعيل ؛رومألا يف رظنلا «رابتعالا نعم. "رّبتعا" ردصم :ةغل ١- 1

 4١١. :ةيافكلا ءاندنع حيحصلا وه لوقلا اذه :بيل لا لاق ©

 .اهدعب امو 509 :ةيافكلا يف هلصوو «هلاسرإ يف ةاورلا فالتحخاو لاثملا رظنا ")



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا ۲۲ عبارلا بلطملا

 يي هكراش له فرعيل ؛وار هتياورب درفنا ثيدح قرط عبتت وه :احالطصا ١-

 .ال وأ هريغ هتياور

 :(عباتلا ىمسيو) عباتملا -ب

 .قفاو نعم "عيا" نم لعاف مسا وه :ةغل ١-
 ئععمو اظفل درفلا ثيدحلا ةاور هثاور هيف كراشي يذلا ثيدحلا وه :احالطصا -؟

 .يباحصلا يف داحتالا عم «طقف نعم وأ

Saكا  

 درفلا ثيدحلل نأ دهشي هنأل ؛كلذب يمسو «"ةداهشلا" نم لعاف مسا :ةغل ١-

 .همٌّعديو يعدملا لوق دهاشلا يوقي امك «هيوقيو ءالصأ

 و اظفل ىرقلا تيدا ور و هيفا قراقي للا" ا ےک

 .يباحصلا يف فالتحالا عم ءطقف نعم وأ

 :دهاشلاو عباتلل اميسق سيل رابتعالا -

 وه رابتعالا امئإو «كلذك سيل رمألا نكل «دهاشلاو عباتلل ميسق رابتعالا نأ صخش مهوتي اعر

 .دهاشلاو عباتلا نع شيتفتلاو ثحبلا ةقيرط وه يأ ءامهيلإ لصوتلا ةئيه

 :دهاشلاو عباتلل رخخآ حالطصا -

 فيرعت كانه نكل « روهشملا وهو « رثكألا هيلع يذلا وه دهاشلاو عباتلا فيرعت نم َرِكْذ ام

 :وهو ءامهل رخأ

 .فلتخا وأ يباحصلا دحتا ءاوس «ظفللاب درفلا ثيدحلا ةاورل ةكراشملا لصحت نأ :عباتلا -أ

 وأ يباحصلا دحتا ءاوس «نيعملاب درفلا ثيدحلا ةاورل ةكراشملا لصحت نأ :دهاشلا -ب

 دهاشلا ىلع عباتلا مسا قلطيف ءرخآلا ىلع امهدحأ مسا قلطي دقو اذه «فلتحا



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا 1۲۴۳ عبارلا بلطملا

 ("؛رجح نبا ظفاحلا لاق امك لهس رمألاو «عباتلا ىلع دهاشلا مسا قلطي امك

 .ثيدحلل ىرخأ ةياور ىلع روثعلاب ثيدحلا ةيوقت وهو «دحاو امهنم فدهلا نأل

 :ةعباتملا - ٤

 :اهفيرعت -أ

 .ةقفاوملا نذإ ةعباتملاف «"قفاَو" نعم "َعَياَن' ردصم :ةغل ١-

 .ثيدحلا ةياور يف هريغ يوارلا كراشي نأ :احالطصا ١-

 :ناعون ةعباتملاو :اهعاونأ -ب

 .دانسإلا لوأ نم يوارلل ةكراشملا لصحت نأ يهو :ةمات ةعباتم ١-

 .دانسإلا ءانثأ يف يوارلل ةكراشملا لصحت نأ يهو :ةرصاق ةعباتم ١-

 :ةلثمأ - ه

 دهاشلاو ةرصاقلا ةعباتملاو ةماتلا ةعباتملا هيف "”ءرجح نبا ظفاحلا هب لَم ادحاو الاثم ركذأس

 لوسر نأ ام رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع ؛"ٌمألا" يق يعفاشلا هاور ام :وهو

 نإف هورت ىح اورطفت الو «لالهلا اورت نح اوموصت الف «نورشعو عست رهشلا :لاق ك هللا

 :نينالل ةدعلا اکا کلو مغ

 نأل ؛"هبئارغ" يف هودعف كلام نع هب درفت يعفاشلا نأ موق نظ ظفللا اذه ثيدحلا اذهف

 رال عين قكل هل ور دقاق كلغ ف إف 4 طفلي انا 1 هع ةوور كلام ياا

 .ادهاشو ةرصاق ةعباتمو ةمات ةعباتم يعفاشلل اندحو

 كلام نع يبتْعَقلا ةّمَّلْسَم نب هللا دبع نع يراخبلا هاور امف :ةماتلا ةعباتملا امأ -أ

 .نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف :هيفو «هسفن دانسإلاب

 .۳۷ :ةبخنلا حرش يف ۳۸.  :ةبحنلا حرش يف )



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا ۲٤ عبارلا بلطملا

 دمحم هيبأ نع دمحم نب مصاع قيرط نم ةعزخ نبا هاور امف :ةرصاقلا ةعباتملا امأو ب

 .نيثالث اولمكف :ظفلب رمع نب هللا دبع هدح نع ديز نبا

 نع اه سابع نبا نع نينح نب دمحم ةياور نم يئاسنلا هاور امف :دهاشلا امأو 26

 .نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف :هيفو «لاق ك يبلا



 يناثلا بابلا

 ليدعتلاو حرا نم كلذب قلعتي امو هتياور لبقت نم ةفص

 .هلوبق طورشو يوارلا يف :لوألا لصفلا ©

 .ليدعتلاو حرحلا بتك نع ةماع ةركف : يناثلا لصفلا ©

 .ليدعتلاو حرجلا بتارم :ثلاثلا لصفلا ه



 هلوبق طورشو يوارلا يف (١ لوألا لصفلا

 لوألا لصفلا

 هلوبق طورشو يوارلا يف
 :ةيديهمن ةمدقم - ١

 ةحص ةفرعم يف ىلوألا ةزيكرلا مهف ءةاورلا قيرط نع انلصي 4 هللا لوسر ثيدح نأ اع

 اطورش مهتياور لوبقل اوطرشو «ةاورلاب ثيدحلا ءاملع متها كلذل ؛هتحص مدع وأ ثيدحلا

 .مهتقيرط ةدوحو مهريكفت دادسو مهرظن دعب ىلع لدت ةمكحم ةقيقد

 ثيدحلا لوبقل اهوطرتشا يلا ىرخألا طورشلاو «يوارلا يف اهوطرتشا يلا طورشلا هذهو
 هباحصأ هفصي يذلا رصعلا اذه يف ىح للملا نم ةلم ّيأ اهيلإ لصوتت مل «رابخألاو
 يف حلطصملا ءاملع اهطرتشا ىلا طورشلا رابحألا ةلقن يف اوطرتشي مل مهنإف «ةقدلاو ةيجهنملاب

 امي قثوي ال ةيمسرلا ءابنألا تالاكو اهلقانتت يلا رابخألا نم ريثكف ءاهنم لقأ الو لب «يوارلا

 ام اريثكو ءاهتاوز الإ رابخألا ةفآ امو «نيلوهجملا اتاور ببسب كلذو ءاهقدص ىلإ نكري الو

 .ليلق دعب رابحألا كلت ةحص مدع رهظي

 :يوارلا لوبق طورش -۲
 :امه «نايساسأ ناطرش يوارلا يف طرتشي هنأ ىلع هقفلاو ثيدحلا ةمئأ نم ريهامجلا عمجأ

 «قسفلا بابسأ نم اميلس القاع اغلاب املسم يوارلا نوكي نأ امي نونعيو :ةلادعلا -أ

 .ةءورملا مراوخ نم اميلس

 شحاف الو «ظفحلا ءيس الو «تاقثلل فلاخم ريغ يوارلا نوكي نأ هب نونعيو :طبضلا -ب

 .ماهوألا ريثك الو ءالفغم الو «طلغلا

 ؟ةلادغلا تتت م 7

 :نيرمأ دحأب ةلادعلا تبثت
00 

 .اهيلع مهنم دحاو وأ ليدعتلا ءاملع صني نأ يأ اهيلع نيِلَدَعم صيصنتب امإ -أ



 هلوبق طورشو يوارلا يف ۲۷ لوألا لصفلا

 هيلع ءانثلا عاشو «ملعلا لهأ نيب هتلادع ترهتشا نمف «ةرهشلاو ةفاضتسالاب امإو -ب

 نيروهشملا ةمئألا لثم كلذو ءاهيلع صني لَدَعُم ىلإ كلذ دعب جاتحي الو «ىفك

 .مهريغو يعازوألاو نينايفسلاو ةعبرألا ةمئألاك

 :ةلادعلا توبث يف ربلا دبع نبا ظفاحلا بهذم - ٤

 نيبتي يح ةلادعلا ىلع هرمأ لومح هب ةيانعلا فورعم ملع لماح لك نأ ربلا دبع نبا يأر

 «نيلاغلا فيرحت هنع نوفني «هلودع فّلَح لك نم ملعلا اذه لمحي :ثيدحب جتحاو «هحرح

 .حصي مل ثيدحلا نأل ؛ءاملعلا دنع يضرم ريغ اذه هلوقو "”«نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو

 نم دجوي هنأ ليلدب هلودع فلَح لك نم ملعلا اذه لمحل :هانعم نإف هتححص ضرف ىلعو

 .لدع ريغ وهو ملعلا اذه لمحي

 ؟يوارلا طبض فرعي فيك - ه

 وهف ابلاغ مهتياور يف مهقفاو نإف «ةيوارلا يف نينقتملا تاقثلا هتقفاوم. يوارلا طبض فرعي

 .هب ّجّتحُي م و «هطبض لتخا مهل هتفلاخم ترثك نإف ءمهل ةردانلا هتفلاخم رضت الو «طباض

 ؟هببس نایب ريغ نم ليدعتلاو حرجلا لبقي له ١-
 ةريثك هبابسأ نأل ؛روهشملا حيحصلا ىلع هببس ركذ ريغ نم لبقيف ليدعتلا امأ -أ

 وأ ءاذك بكتري مل ءاذك لعفي مل :الثم لوقي نأ لّدَعملا جاتحي ذإ ؛اهرصح بعصي

 ...اذكهو اذك لعفيو ءاذك لعفي وه :لوقي

 بابسأ يف نوفلتخي سانلا نألو «هركذ بعصي ال هنأل ؛ارّسفم الإ لبقي الف حرجا امأ -ب
 يف ررقم رهاظ اذهو :حالصلا نبا لاق «حراجب سيل امب مهدحأ حرجي دقف حرجا

 هداقنو ثيدحلا ظافح نم ةمئألا بهذم هنأ ظفاحلا بيطخلا ركذو «هلوصأو هقفلا

 هنسح دقو «ءيش اهنم تبثي ال ةفيعض اهلك «قرط هل :يقارعلا لاقو «هريغو "لماكلا" يف يدع نبأ هاور 9

 5017/١. :بيردتلا يف ليصافتلا رظناو «هقرط ةرثكل ؛ءاملعلا ضعب



۱۲۸ 

 حرجلا هريغ نم قبس ةعامجب يراخبلا جتحا كلذلو ءامهريغو ملسمو يراخبلا :لثم

 رهتشا ةعامجو ديعس نب ديوسب ملسم جتحاو «قوزرم نب ورمعو ةمركعك «مه

 تبثي ال حرجا نأ ىلإ اوبهذ مهنأ ىلع لاد كلذو «دواد وبأ لعف اذكهو «مهيف نعطلا

 بيس رسف اذإ الإ
 ؟دحاو لوقب ليدعتلاو ح رجلا تبثي له -۷

 .دحاو لوقب ليدعتلاو حرجلا تبثي هنأ حيحصلا -أ

 .دمتعم ريغ لوقلا اذهو «نينثا نم دب ال :ليقو -ب

 :دحاو وار يف ليدعتلاو حرجا عامتحا -۸

 :ليدعتلاو حرحلا وار يف عمتجا اذإ

 .ارّسفم ناك اذإ حرجا مدقي هنأ دمتعملف أ

 يعش لوقف وهو: زيدل دف نيسراملا قده ىلع نالا ودع فار نإ لق كج

 كيت وغ

 :صخش نع لدعلا ةياور مكح -8

 وه :ليقو «حيحصلا وهو «نيرثكألا دنع هل اليدعت دعت ال صخش نع لدعلا ةياور -أ

 .ليدعت

 يف احدق هل هتفلاخم سیلو «هتحصب امكح سيل ثيدح قفو ىلع ُهاّييفو ملاعلا لمعو -ب

 نم هريغو يدمآلا هححصو «هتحصب مكح وه لب :ليقو «هتاور يف الو هتحص

 .ليوط مالك ةلأسملا فو «نييلوصألا

 :قسفلا نم بئاتلا ةياور مكح - ٠١

 .قسفلا نم بئاتلا ةياور لبقت -أ

 .ريسي راصتخاب ٩٦ :ثيدحلا مولع 9



 هلوبق طورشو يوارلا يف ۹ لوألا لصفلا

 .هريغلو هل ارجز كلذو تك هللا لوسر ثيدح يف بذكلا نم بئاتلا ةياور لبقت الو -ب

 :ارجأ ثيدحتلا ىلع ذحأ نم ةياور مكح ١١-

 .متاح يبأو قاحسإو دمحأك «ضعبلا دنع لبقت ال -أ

 .نّيك د نب لضفلا مين يبأك «رحآلا ضعبلا دنع لبقتو -ب

 زاوجب ثيدحتلا ببسب هلايعل بسكلا هيلع عنتما نمل يزاريشلا قاحسإ وبأ ىفأو -ج

 .رجألا ذحأ

 :وهسلا ةرثك وأ نيقلتلا لوبقب وأ لهاستلاب فرع نم ةياور مكح -5

 تقو مونلاب يلابي ال نمك «هعامسإ وأ هعامس ف لهاستلاب فرع نم ةياور لبقت ال -أ
 .لباقم ريغ لصأ نم ثدحي وأ «عامسلا

 تی ها ب و ت ا ی و لر ر او و کب

 .هثيدح نم هنأ ملعي نأ ريغ نم

 .هتياور يف وهسلا ةرثكب فرع نم ةياور: ليقت الو چ

 :يسنو ثٿدح نم ةياور مكح ١-

 هع هيات هن: تدع ام ةيآور خيشلا ركب ال نأ ىه یو ثادحنا نت فیر تأ

 :هتياور مكح -ب

 .كلذ وحنو يلع بذكي وه وأ «هّتيور ام :لاق نأب ءامزاح ايفن هافن نإ :درلا ١-

 .كلذ وحنو «هركذأ ال وأ «هفرعأ ال :لوقي نأك «هيفن يف ددرت نإ :لوبقلا ٣-

 دحاو يف احداق ثيدحلا در ربتعي ال ؟امهنم دحاو يف احداق ثيدحلا در ريتعي له -ج

 .رخآلا نم نعطلاب ىلوأ امهدحأ سيل هنأل ؛امهنم



 ليدعتلاو حرجلا بتك نع ةماع ةركف 1۳۰ يناثلا لصفلا

 عم نيميلاب ىضق 5 هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع هيبأ نع ملاص يبأ نب ليهُس نع

 نمح رلا دبع يبأ نب ةعيبر هب نيثدح :يدرّواردلا دمحم نب زيزعلا دبع لاق .دهاشلا

 ءاذكب كنع ةعيبر ئثدح :تلقف «هفرعي ملف «هنع هتلأسف اليهُس تيقلف :ليهس نع

 نع هتلدح ينأ :يئيع ةعيبر نع زيزعلا دبع ٍئثدح :لوقي كلذ دعب ليهس راصف

 ...اذكب اعوفرم هه ةريره يبأ

 .يدادغبلا بيطخلل "يِسنو ٌتَدَح نم رابخأ" باتك :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 يناثلا لصفلا

 ليدعتلاو حرحلا بتك نع ةماع ةركف

 يف نعطلا وأ «مهطبضو ةاورلا ةلادع :اهنم :رومأ ىلع بم افعضو ةحص ثيدحلا ىلع مكحلا نأ اع

 نع ةلوقنم مهطبضو ةاورلا ةلادع نايب اهيف يلا بتكلا فينصتب ءاملعلا ماق كلذل «مهطبضو مهتلادع

 ةهجوملا ثوعطلا بتكلا كلت يف اونيب امك 2"ليدعتلا" ب ىمسي ام اذهو «نيقوثوملا نيلدعملا ةمئألا

 ام اذهو «نيبصعتملا ريغ ةمئألا نع ةلوقنم كلذك مهظفحو مهطبض ىلإ وأ ةاورلا ضعب ةلادع ىلإ

 ."ليدعتلاو حرا بتك" بتكلا كلت ىلع قلطأ انه نمو ؛"حْرلا"ب ىمسي

 ءافعضلا نايبل ةدرفملا :اهنمو «تاقفلا ةاورلا نايبل ةّدَرفُملا :اهنمف «ةعونتمو ةريثك بتكلا هذهو

 بتكلا هذه ضعب نإف ىرخأ ةهج نمو ءءافعضلاو تاقثلا ةاورلا نايبل بتك :اهنمو «نيحورججاو

 ام :اهنمو «ثيدحلا بتك نم ةصاخ بتك وأ باتك لاحر نع رظنلا ضغب ثيدحلا ةاور ركذل ماع

 .ثيدحلا بتك نم ةنيعم بتك وأ صاخ باتك ةاور محارتب صاخ وه

 حسم.اوماق ذإ ؛ارابج امهم اعئار المع بتكلا هذه فينصت يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لمع ربتعيو اذه

 نمو هنع اوذحأ نم نايب مث ءالوأ مهيلإ هجوملا ليدعتلا وأ حرجلا نايبو «ثيدحلا ةاور عيمج مجارتل قيقد

 هيف اوشاع يذلا مهنمز ديدحت نم كلذ ىلإ امو ,خويشلا ضعبب اوقتلا ىمو ءاولحر نيأو ؛مهنع ذأ



 ليدعتلاو حرجلا بتك نع ةماع ةركف ۴۱۹ يناثلا لصفلا

 ثيدحلا ءاملع هفنص امث بيرق ىلإ رصعلا اذه يف ةرضحتملا ممألا لصت ملو لب «هيلإ اوقّبْسُي مل لكشب

 مايألا ىدم ىلع اوظفحف «ثيدحلا ةاورو لاحرلا محارت يف ةمخضلا تاعوسوملا هذه عضو نم

 :بتكلا هذه ءامسألا ضعب كيلإو ءاريخ انع هللا مهازجف هنلقنو ثيدحلا ةاورب لماكلا فيرعتلا

 .ءافعضلاو تاقثلا ةاورلل ماع وهو «يراخبلل "ريبكلا خيراتلا" ١-

 .ءافعضلاو تاقثلا ةاورلل ماع وه كلذك «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجا" -؟

 .هلبق يذلا باتكلا هبشيو

 .تاقثلاب صاح باتك «ناّبح نبال "تاقثلا" »م

 رهاظ وه امك ءافعضلا محارتب صاح وهو «يدع نبال "ءافعضلا يف لماكلا" ٤-
 .همسا نم

 ءافعضلاو تاقثلا يف ماع باتك «يسدقملا غلا دبعل "لاحرلا ءامسأ يف لامكلا" -ه

 .ةتسلا بتكلا لاحرب صاح هنأ الإ

 نم لك يأ) نيكورتملاو ءافعضلاب صاخ باتك «يمهذلل "لادتعالا نازيم" -5

 .(هيف حرجلا لّبقُي مل نإو حرخ

 باتك تارصتخمو تابيذمق نم ربتعي ءرجح نبا ظفاحلل "بيذهتلا بيذه" -۷

 ."لاحرلا ءامسأ يف لامكلا"

 "بيذهتلا بيذمت" باتكل راصتخا وهو ءرجح نبا ظفاحلل "بيذهتلا بيرقت" -۸

 .هسفن فلؤملل



 ليدعتلاو حرا بتارم ۳۲ ثلاثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 رأ ىلإ ليدعتلاو حرجا بتارم نم 35 "ليدعتلاو حرجلا" هباتك ةمدقم يف متاح يبأ نبا مسق دقل

 «نيتبترم ليدعتلاو حرحلا بتارم نم لك ىلع ءاملعلا داز مث ءاهنم ةبترم لك مكح نّيبو «بتارم

 :اهظافلأ عم بتارملا هذه كيلإو ءاتس ليدعتلاو حرجلا بتارم نم لك تراصف

 :اهظافلأو ليدعتلا بتارم - ١

 -أ

 س ق

 هيلإ نالف :لثم اهعفرأ يهو لَحْفَأ نزو ىلع ناك وأ قيثوتلا يف ةغلابملا ىلع لد ام

 .سانلا تبا نالف وأ :تبقتلا ق :ىهحملا

 .تبث ةقث وأ «ةقث ةقث ك «قيثوتلا تافص نم نيتفص وأ ةفصب دكأت ام مث

 .ةجح وأ «ةقث ك ءديكوت ريغ نم قيثوتلا ىلع ةلاد ةفصب هنع ربع ام مث

 وأ «قدصلا هلَحَم وأ «قودص ك «طبضلاب راعشإ نود نم ليدعتلا ىلع لد ام مث

 وهف «يوارلا يف نيعم نبا امهاق اذإ "هب سأب ال" ناف ؛نيعم نبا ريغ دنع هب سأب ال

 .ةقث هدنع

 .سانلا هنع ىور وأ «خيش نالف :لثم حيرجتلا وأ قيثوتلا ىلع ةلالد هيف سيل ام مث

 .هثيدح ٌبّتكي وأ ءثيدحلا حلاص نالف :لثم حيرجتلا نم برقلاب رعشأ ام مث

 فقر ۲

 -أ

 ماب

 .ضعب نم ىوقأ مهضعب ناك نإو ءاهلهأب جتحيف ىلوألا ثالثلا بتارملا امأ

 نإو ٌرَبتخيو مهثيدح ٌبتكي نكلو ءامهلهأب جتحي الف ةسماخلاو ةعبارلا ةبترملا امأو

 الف الإو مهثيدحب جتحا مهقفاو نإف «نيطباضلا تاقثلا ثيداحأ ىلع مهثيدح ضرعب مهطبض ربتخي يأ :ربتخيو

 = ليق نم نأ نظ نم أطحأ دقو «رابتخالا لبق هثيدحب جتحي ال ةاورلا نم "قودص" :هيف ليق نم نأ كلذ نم رهظف



 ليدعتلاو حرجا بتارم ۳۳ ثلاثلا لصفلا

 .ةعبارلا ةبترملا لهأ نود ةسماخلا ةبترملا لهأ ناك

 طقف رابتعالل مهثيدح بتكي نكلو ءاهلهأب جتحي الف ةسداسلا ةبترملا لهأ امأو -ج

 .طبضلا مدع يف مهرمأ روهظل كلذو «رابتخالا نود

 :اهظافلأو حرخلا بتارم -۳

 .لاقَم هيف وأ «ثيدحلا نيل نالف :لثم - حرجلا يف اهلهسأ يهو - نييلتلا ىلع لد ام -أ

 .ريكانم هل وأ «فيعض وأ «هب جتحي ال نالف :لثم «ههبشو هب جاجتحالا مدعب حرص ام مث تو

 لحت ال وأ «هثیدح بتكي ال نالف :لثم «هوحنو هثيدح ةباتك مدعب حرص ام مث -ج

 .ٍةَرمب واو وأ ءادج فيعض وأ «هنع ةيوارلا

 وأ «عضولاب مهتم وأ «بذكلاب مهتم نالف :لثم «هوحن و بذكلاب ماحتا هيف ام مث -د

 .ةقثب سيل وأ «كورتم وأ ءطقاس وأ «ثيدحلا قرسي

 وأ ءعاضو وأ ءلاحد وأ «باذك :لثم ءهوحنو بذكلاب هفصو ىلع لد ام مث -ه

 .عضي وأ ءبذكي

 وأ «سانلا بذكأ نالف :لثم - اهأوسأ يهو - بذكلا يف ةغلابملا ىلع لد ام مث -و

 .بذكلا نكر وه وأ «بذكلا يف ىهتنملا هيلإ

 :بتارملا هذه مكح -

 رابتعالل مهثيدح بتكي نكل ءاعبط مهئيدحب جتي ال هنإف نّييلوألا نيتبترملا لهأ امأ أ

 .ىلوألا ةبترملا لهأ نود ةيناثلا ةبترملا لهأ ناك نإو طقف

 .هب ربتعي الو «بتكي الو «مهثيدحب جتحي الف ةريحألا عبرألا بتارملا لهأ امأو -ب

 ظفاحلا امأ «ليدعتلاو حرجا ةمثأ حالطصا هيلع ام اذه «هب جتحي نسحلا نأل ؛نسح هثيدحف "قودص" :هيف -

 .ملعأ هللاو «"قودص" ةملكل ةبسنلاب "بيذهتلا بيرقت" باتك يف صاح حالطصا هل نوكي دقف رجح نبا



١ ”# 

 ثلاثلا بابلا

 اهطبض ةيفيك و امباداو ةياورلا

 نالصف هيفو

 اهلمحت قرطو «ةياورلا طبض ةيفيك :لوألا لصفلا «

 ةياورلا بادآ :ىئئاثلا لصفلا ٠
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 لوألا لصفلا

 اهلمحت قرطو ةياورلا طبض ةيفيك

 .هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عام ةيفيك :لوألا تح( 9©

 .ءادألا غيصو لمحتلا قرط :ناثلا ثحبملا ©

 .هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك :ثلاثلا ثحبملا ©

 .ثيدحلا ةياور ةفص :عبارلا ثحبملا ©



 ... ثيدحلا عام ةيفيك ١ م5 لوألا ثحبملا

 لوألا ثحبملا

 هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عام ةيفيك

 كعب

 نم ثيدحلا عامس ديري نميف طرتشي امو يغبني ام نايب :'ثيدحلا عام ةيفيك "ب دارملا

 وأ ابوحو ةنيعم نس طارتشا لثم كلذو «هريغل دعب اميف هيدؤيل «لمحتو ةياور عامس خويشلا

 .ابابحتسا

 فيك يأ "هطبض ةفص"ب دارملاو «خويشلا نع هيقلتو هذخأ قرط نايب 'ِِلَمَحَت"ب دارملاو
 .هيلإ ْناَمْطُي لكش ىلع هريغل هيوري نأل هلهؤي اطبض ثيدحلا نم هاقلت ام بلاطلا طبضي
 طباوضلاو دعاوقلا هل اوعضوو «ثيدحلا مولع نم عونلا اذهب حلطصملا ءاملع نيتعا دقو

 اهضعب «بتارم ىلع اهولعجو «ثيدحلا لمحت قرط نيب اوزيمو «عئار قيقد لكشب طورشلاو

 ىلإ صخخش نم هلاقتنا نسحو ب هللا لوسر ثيدحب ةيانعلل مهنم اديكأت كلذو «ضعب نم ىوقأ

 يف ةقيرطلا هذه نأ نقويو «هيلإ يوبنلا ثيدحلا لوصو ةقيرط ىلإ ملسملا نئمطي يك «صحخش
 .ةقدلاو ةمالسلا ىهتنم

 ؟ غولبلاو مالسإلا ثيدحلا لمحتل طرتشي له -؟
 - ءادألل كلذ طرتشي نكل «حيحصلا ىلع غولبلاو مالسإلا ثيدحلا لمحتل طرتشي ال

 نم هلمحت ام غلابلا ملسملا ةياور لبقتف كلذ ىلع ءانبو - يوارلا طورش يق انب رم امك

 .غلابلا ريغل ةبسنلاب زييمتلا نم دب ال نكل «هغولب لبق وأ ؛همالسإ لبق ثيدحلا

 ةياور اولبق نيملسملا نأل ؛دمتعم ريغ لوق هنكلو «غولبلا ثيدحلا لمحتل طرتشي هنإ :ليق دقو

 .هدعب وأ غولبلا لبق هولمحت ام نيب قرف ريغ نم د امهريغو سابع نباو نسحلاك ةباحصلا راغص

 . .بالطلل هؤاطعإو ثيدحلا ةياور :ءادألاو «خويشلا نع هذحخأو ثيدحلا يقلت هأنعم :لمحتلا :ثيدحلا لمحتل



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ۳۷ يناثلا ثحبملا

 ؟ثيداحألا عامسب ءادتبالا ٌبَحَتِسُي م ٠-

 .ماشلا لهأ هيلعو «نيثالثلا نس يف ثيدحلا عامسب بلاطلا ئدتبي نأ بحتسي :ليق -أ

 .ةفوكلا لهأ هيلعو «نيرشعلا نس يف :ليقو -ب

 .ةرصبلا لهأ هيلعو «ةرشاعلا نس يف :ليقو -ج

 نأل ؛هعامس حصي نيح نم ثيدحلا عامسب ريكبتلا ةرخأتملا راصعألا يف باوصلاو -د

 .بتكلا يف طبضنم ثيدحلا

 ؟ةنيعم نس ريغصلا عامس ةحصل له -

 .ثيدحلا لهأ نيب لمعلا رقتسا هيلعو «نينس سمخب كلذ ءاملعلا ضعب دّدح -أ

 ناك بارلا د و باطلا يغيعلا مهف نإف «زييمتلا رابتعا باوصلا :مهضعب لاقو -ب

 .الف الإو «عمسلا حيحص ازّيمم

 يناثلا ثحبملا

 > ءادألا غّيِصو لمحتلا قرط

 ةلوانملا «ةزاجإلا «خيشلا ىلع ةءارقلا «خيشلا ظفل نم عامسلا :يهو «قينامث ثيدحلا لمحت قرط

 .ةداجولا «ةيصولا «مالعإلا ةباتكلا

 .اضيأ راصتحاب اهنم لكل ءادألا ظافلأ نايب عم ءراصتخاب اعابت اهنم لك ىلع ملكتأسو

 : خيشلا ظفل نم عامسلا 5

 «هباتك وأ هظفح نم خيشلا أرق ءاوس «بلاطلا عمسيو خيشلا أرقي نأ :هتروص -أ

 تارابعلا ءادألا غيصب دارملاو «خويشلا نع هيقلتو ثيدحلا ذحخأ تائيه لمحتلا قرطب دارملا :خإ لمحتلا قرط

 . نربخأ وأ يثدح وأ تعم :لثم «بالطل هؤاطعإو ثيدحلا ةياور دنع ثدحلا اهلمعتسي ىلا



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ۳۴۸ يناثلا ثحبملا

 .بتكي مل و طقف عمس وأ هعمس ام بتكو بلاطلا عم ءاوسو

 .ريهامجلا دنع لمحتلا قرط ماسقأ ىلعأ عامسلا :هتبتر -ب

 :ءادألا ظافلأ -ج

 زوجي ناك «لمحتلا قرط نم مسق لكل ظافلألا ضعب صيصخت عيشي نأ لبق ١-
 وأ «ينربخأ وأ ءيثدح وأ «تعمس :ءادألا يف لوقي نأ خيشلا ظفل نم عماسلل

 .يل ركذ وأ «يل لاق وأ :يأبنأ

 تراص «لمحتلا قرط نم مسق لكل ظافلألا ضعب صيصخت عاش نأ دعبو -1
 :يلاتلا وحنلا ىلع ءادألا ظافلأ

 .يثدح وأ تعمس :خيشلا ظفل نم عامسلل

 .ينربخأ :خيشلا ىلع ةءارقلل

 نايا :ةزاجالل

 .يل ركذ وأ «يل لاق :ةركاذملا عامسل

 : خيشلا قلق ةولرقلا -؟

 ."اضرع" نيثدحما رثكأ اهيمسيو

 «عمسي وهو هريغ أرق وأ بلاطلا أرق ءاوس «عمسي خيشلاو بلاطلا أرقي نأ :اهّتروص -أ

 نم ئراقلل عبي خيشلا ناك ءاوسو «باتك نم وأ ظفح نم ةءارقلا تناك ءاوسو

 ميغ فق وأ وهاب اك فاننا نا هلكتح

 يق فالح الب ةحيحص ةياور خيشلا ىلع ةءارقلا قيرطب ةيوارلا :امي ةيوارلا مكح -ب

 بلاطلاو خيشلا هل دعتسا دق نوكي ثيدحتلا عامس نأ ذإ ؛ثيدحتلا عامس ريغ ةركاذمل عامس :ةركاذملا عامسل

 .دادعتسالا كلذ اهيف سيلف ةركاذملا امأ «ثيدحلا سلجم ءيحنا لبق اطبضو اريضحت

 نم ءاش ام أرقي نأ ال «خيشلا تايورم نم يه ىلا ثيداحألا بلاطلا أرقي نأ كلذب دارملا :عمسي خيشلاو

 .هل اهطبضيل هنم خيشلا اهعمسي نأ خيشلا ىلع بلاطلا ةءارق نم ةياغلا نأل كلذو «ثيداحألا



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ۳۹ . ياثلا ثحبملا

 .نيددشتملا نم هب دتعي ال نم ضعب نع يكح ام الإ «ةروكذملا روصلا عيمج

 :لاوقأ ةثالث ىلع اهتبتر يف فلتحا :اهتبتر ج

 .ةفوكلاو زاجحلا ءاملع مظعمو ؛يراخبلاو كلام نع يوُر :عامسلل ةيواسم ١-

 .حيحصلا وهو «قرشملا لهأ روهمج نع يور :عامسلا نم ندأ -

 .كلام نع ةياورو «بئذ يبأ نباو ةفينح يبأ نع يور :عامسلا نم ىلعأ -*

 ( :ءادألا ظافلأ -د

 .هب ّرقأف عمسأ انأو هيلع ئرق وأ «نالف ىلع تأرق :بلاطلا لوقي نأ طوحألا ١-

 .هيلع ةءارق انثدح ك ةءارقلا ظفلب ةديقم عامسلا تارابعب زوجيو -۲

 .اهريغ نود طقف "انربحأ" ظفل قالطإ نيثدحملا نم ريثك هيلع يذلا عئاشلا -۳

 :ةزاجالا -

 .ةباتك وأ اظفل ةياورلاب نذإلا :اهفيرعت -أ

 .يراخبلا حيحص نيع يورت نأ كل ٌُتْرَجَأ :هبالط دحأل خيشلا لوقي نأ :اهتروص -ب

 :يهو «عاونأ ةسمخ اهنم ركذأس «ةريثك عاونأ ةزاحإلل :اهعاونأ -ج

 ىلعأ عونلا اذهو «يراخبلا حيحص تزحأك : يعمل انعم ةديشلا رك نإ هج

 .ةلوانملا نع ةدّرجملا ةزاجإلا عاونأ

 .يتاعوُمْسَم ةياور كتزحأك :َنّيعُم ريغب ًانيَعُم زيجُي نأ ١-

 .يتاعومسم ةياور نامز لهأ تزجأك :َنّيَعُم ريغب نّيعُم ريغ زيجي نأ -۳

 ءنتسلا نم ًاددع يوري وهو «نتسلا باتك تزحأك :لوهجم وأ لوهجم زيجُي نأ -5

 .مسالا اذه يف نوكرتشم ةعامج كانهو «يقشمدلا دلاحخ نب دمحم تزجأ وأ

 هل دلوي نملو نالفل تزجأك ءدوجومل ًاعَبَب نوكت نأ امإف :مودْعَملل ةزاجإلا -ه

 .نالفل دلوي نمل تزحأك ءالالقتسا مودعمل نوكت نأ امإو



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ٠*١ يناثلا ثحبملا

 لمعلا هيلع رقتساو «روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاف :اهنم لوألا عونلا امأ ١-

 ىدحإ وهو «ءاملعلا نم تاعامج اهلطبأو ءامم لمعلاو ةيوارلا زاوح

 .يعفاشلا نع نيتياورلا

 لاح لك ىلعو «رثكأو دشأ اهزاوج يف فالخلاف عاونألا ةيقب امأو ١-

 يغبني ام ٌليزه لمحت - ةزاحإلا يأ - قيرطلا اذه ةياورلاو لمحتلاف
 .هيف لهاستلا

 :ءادألا ظافلأ -ه

 .نالف يل زاجأ :لوقي نأ ىلوألا ١-

 انريخأ وأ ةزاحإ انثدح :لثم «ةديقم ةءارقلاو عامسلا تارابعب زوجيو ١-

 .ةزاجإ

 ."ةزاجولا" باتك بحاص هراتخاو "انأبنأ" :نيرحأتملا حالطصا “٠'-

 :ةلوايلادح

 :ناعون ةلوانملا :اهعاونأ -أ

 عفدي نأ اهروص نمو ءاقلطم ةزاجإلا عاونأ ىلعأ يهو «ةزاحإلاب ةنورقم ١-
 هيقبي مث ءنيع هوُراف نالف نع ياور اذه :هل لوقيو «هباتك بلاطلا ىلإ خيشلا

 .هخسنيل ةراعإ وأ اكيلمت هعم

 ىلع ارصتقم هباتك بلاطلا ىلإ خيشلا عفدي نأ :اقروصو «ةزاحإلا نع ةدّرجم 1١-

 .يعامس اذه :هلوق

 :امب ةياورلا مكح -ب

 ."ةزاحإلا زيوحت يف ةزاجولا" لماكلا ةباتك مساو «يرمعملا ركب نب ديلولا سابعلا وبأ وه :لإ باتك بحاص



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ١4١ يناثلا ثحبملا

 ةءارقلاو عامسلا نم ةبترم ندأ يهو ءا ةياورلا زوجتف ةزاحإلاب ةنورقملا امأ ١-

 .خيشلا ىلع

 .حيحصلا ىلع امي ةياورلا زوجت الف ةزاحإلا نع ةدرحملا امأو -؟

 :ءادألا ظافلأ -ج

 ةنورقم ةلوانملا تناك نإ "يل زاجأو ئلوان" وأ «"يلوان" :لوقي نأ نسحألا ١-

 .ةزاحإلاب

 ةلوانم انربخأ" وأ "ةلوانم انثدح" :لثم «ةديقم ةءارقلاو عامسلا تارابعب زوجيو -؟

HÎ 

 . ةزاحإو

 :ةباتكلا -ه

 .هرمأ وأ هطخب بئاغ وأ رضاحلا هَعْوَمْسَم خيشلا بتكي نأ :اتروص -أ

 :ناعون يهو :اهعاونأ -ب

 .كلذ وحنو كيلإ وأ ءكل تبتك ام كتزجأك ةزاحإلاب ةنورقم ١-

 هزيجي الو «هل اهلسريو ثيداحألا ضعب هل بتكي نأك ةزاحإلا نع َةدَّدَجُم -؟

 .اهتياورب

 :امب ةياورلا مكح -ج

 ةلوانملاك ةوقلاو ةحصلا يف يهو «ةحيحص امي ةياورلاف ةزاحإلاب ةنورقملا امأ ١-

 .ةنورقملا

 حيحصلاو «نورخآ اهزاجأو «موق اهب ةياورلا عنمف ةزاحإلا نع ةدَّرجملا امأو -؟

 .ةزاحإلا نعم. اهراعشإل ؛ثيدحلا لهأ دنع زاوجلا

 ؟ احلا دامتعال ةنّيبلا طرتشت له -د



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط 4۲ ياثلا ثحبملا

 .فيعض لوق وهو «طخلا هبشي طخلا نأ اوعداو «طخلا ىلع ةنيبلا مهضعب طرتشا ١-

 ناسنإلا طح نأل ؛بتاكلا 1 هيلإ بوتكملا ةفرعم يفكي :لاق نم مهنمو -

 .حيحصلا وهو «هريغب هبتشي ال

 :ءادألا ظافلأ -ه

 .نالف يلإ بتك :هلوقك «ةباتكلا ظفلب حيرصتلا ١-

 وأ «ةباتك نالف ئثدح :هلوقك «ةديقم ةءارقلاو عامسلا ظافلأب نايتإلا وأ -

 .ةباتك نالف ينريحأ

 :مالعإلا ضيا

 .هعامس باتكلا اذه وأ ثيدحلا اذه نأ بلاطلا خيشلا ريخي نأ :هتروص -ًأ

 :نيلوق ىلع مالعإلاب ةياورلا مكح يف ءاملعلا فلتحا :هب ةياورلا مكح -ب

 .لوصألاو هقفلاو ثيدحلا باحصأ نم ريثك لوق وهو :زاوحلا ١-

 هنأل ؛حيحصلا وهو «مهريغو نيثدحملا نم دحاو ريغ لوق وهو :زاوجلا مدع -5؟

 ول معن «هيف للخل ؛هتياور زوجت ال نکل «هتياور ثيدحلا اذه نأ خيشلا ملعي دق

 .هتياور تزاح هتياورب هزاحأ

 :ءادألا ظافلأ -ج

 .اذكب يخيش يملعأ :ءادألا يف لوقي

 يهل عاب

 .اهيوري يلا هبتك نم باتكب صخشل هرفس وأ هتوم دنع خيشلا يصوي نأ اًتروص -أ

Eامي ةياورلا مكح : 



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك 4۳ ثلاثلا ثحبملا

 .هتياورب هل

 .باوصلا وهو «زاوحلا مدع -١؟

 :ءادألا ظافلأ -ج

 .ةيصو نالف يثدح وأ ءاذكب نالف يلإ ىصوأ :لوقي

 :ةداج ولا -۸

 .برعلا نم عومسم ريغ دّلوم ردصملا اذهو «"ّدَحَو" ردصم «واولا رسكب

 عامس هل سيلو «بلاطلا هفرعي ءاهيوري خيش طخب ثيداحأ بلاطلا دجي نأ :اقروص -أ

 .ةزاجإ الو هنم

 :امي ةياورلا مكح -ب

 ا عزت ا ی كلش تاب نم ا ورا
 :ءادألا ظافلأ -ج

 دانسإلا قوسي مث ءاذك نالف طخب تأرق وأ «نالف طخب تدحو :دحاولا لوقي

 لاو

 خلا

 هيف فينصتلاو هطبضو تنيادحلا ةباتك

 :ثيدحلا ةباتك مكح ١-

 :لاوقأ ىلع ثيدحلا ةباتك يف نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا فلتخا

 ققحملا ةمهم نم تراص خيحصتلاو ةباتكلا دعاوق نم اريثك نأل ؛راصتخاب عوضوملا اذه ثحبأس :هيف فينصتلاو

 ثسنلا هباتك يف موقلا حالطصا ةفرعمل نفلا اذه يق نيصصختملل تاليصفتلا كلت ىقبتو «نامزلا اذه يف عباطلاو

 .تارابتعالا نم كلذ ريغو ةعدقلا ةطوطخملا



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١ 4 ثلاثلا ثحبملا

 .هذ تباث نب ديزو دوعسم نباو رمع نبا مهنم «مهضعب اههركف -أ

 رثكأو زيزعلا دبع نب رمعو سنأو ورمع نب هللا دبع مهنم «مهضعب اهحابأو-ب

 .فّيد ةباحصلا

 بتكلا يف ثيدحلا نودي مل ولو «فالخلا لازو ءاهزاوج ىلع كلذ دعب اوعمجأ مث -ج

 .انرصع يف اميسال ةرحأتملا راصعألا يف عاضل

 :هتباتك مكح يف فالتحالا ببس -۲

 :اهنمف «يهنلاو ةحابإلا يف ةضراعتم ثيداحأ تدرو هنأ هتباتك مكح يف فالخلا ببسو

 بتك نمو «نيع اوبتكت ال :لاق هلك هللا لوسر نأ ملسم هاور ام :يهنلا ثيدح -أ

 را نآرقلا ف

 يبأل اوبتكا :لاق ك هللا لوسر نأ يراخبلا هجرخأ ام :ةحابإلا ثيدح -ب

 ورمع نب هللا دبعل نذإلا اهنم «ةباتكلا ةحابإ يف ىرخأ ثيداحأ كانهو “هاش

 .ثيدحلا ةباتكب هذ

 :يهنلاو ةحابإلا ثيداحأ نيب عمجلا ٣-

 :اهنم هوجو ىلع ةحابإلا ثيداحأ نيب و يهنلا ثيداحأ نيب ءاملعلا عمج دقل

 نايسنلا نمأ نمل يهنلاو «ثيدحلل هنايسن فيج نمل ةباتكلاب نذإلا :مهضعب لاق -أ

 .بتك اذإ طخلا ىلع هلاكتا هيلع فيحو

 نيح ةباتكلاب نذإلا ءاج مث نآرقلاب هطالتخا فيخ نيح يهنلا ءاج :مهضعب لاقو -ب

 .اخوسنم يهنلا نوكي اذه ىلعو فذ أ

 .هظفلب ۷۲ :ثيدحلا مقر ۲۲۹۸/٤« :ثيدحلا يف تبثتلا باب «قئاقرلاو دهزلا باتك «ملسم هاور ؟))

 ۲٤٠٤. :ثيدحلا مقر ۸۷/٥ :ةطقللا باتك «يراخبلا هاور ؟")



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك 4 ثلاثلا ثحبملا

 ؟ثيدحلا بتاك ىلع بجي اذام - ٤

 «سبألا امهعم ُنَمْوُي اطقتو الكش «هقيقحتو هطبض ىلإ هتمه فرصي نأ ثيدحلا بتاك ىلع يغبني

 هطحخ نوكي نأو ءاهدعب ام. الو اهلبق ام كرد ال اهنأل ؛مالعألا ءامسأ اميسال لكشملا لكشُيو

 ‹سانلا هفرعي ال زمرب اصاحخ احالطصا هسفنل حلطصي الأو «ةروهشملا طخلا دعاوق ىلع احضاو

 نم مأسي الو «هركذ ءاج املك 4 يبلا ىلع ميلستلاو ةالصلا ةباتك ىلع ظفاحي نأ يغبنيو

 هناحبس هللا ىلع ءانثلا كلذكو ءاصقان ناك نإ لصألا يف امي كلذ يف ديقتي الو كلذ راركت

 ىلع راصتقالا هركيو «ءاملعلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو يضرتلا كلذكو "لجو ّرَع"ك ىلاعتو

 هيلعو 'معلص" لثم «هوحنو ”"ص"ب امهيلإ زمرلا هركي امك «هدحو ميلستلا وأ اهدحو ةالصلا

 .نيتلماك امهبتكي نأ

 :اهتيفيك و ةلباقملا -ه

 هنع هذخأ ولو هخيش لصأب هباتك ةلباقم هتباتك نم غارفلا دعب ثيدحلا بتاك ىلع بحي

 .ةزاحإلا قيرطب

 يف رخآ ةقث هل لباقي نأ يفكيو «عيمستلا لاح امهيباتك هخيشو وه كسب نأ :ةلباقملا ةيفيكو

 .خيشلا لصأب لّباقُم عرفب هتلباقم يفكي امك ءاهدعب وأ ةءارقلا لاح تقو ّيأ

 :اهريغو ءادألا ظافلأ ةباتك يف تاحالطصا -

 :نوبتكي مهنأ كلذ نمف ءءادألا ظافلأ يف زمرلا ىلع راصتقالا ثيدحلا بانك نم ريثك ىلع بلغ

E 
 ."انرأ" وأ "انآ" :انريحتأ -ب

 .ةموسرم يه

 .اهنم ذحأ ىلا ةيلصألا هخيش ةخسن يأ :هخيش لصأب



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١5 ثلاثلا ثحبملا

 ."اح" اذكه امي ئراقلا قطنيو "ح"ب هل نوزمري :رحخآ دانسإ ىلإ دانسإلا ليوحت -ج

 لحأل كلذو ؛اًطَح دانسإلا لاجر نيب اهوحنو "لاق" ةملك فذحب ةداعلا ترج -د

 انربخأ :فسوي نب هللا دبع انثدح" :لثم ءامب ظفلتلا ئراقلل يغبني نكل «راصتخالا

 فذحب ةداعلا ترج امك "كلام انربحأ :لاق" :لوقي نأ ئراقلل يغبنيف "كلام

 ا و علا وأ قلن"

 كلذو "لاق هنأ" :لوقيف "هنأ"ب قطنلا ئراقلل يغبنيف "لاق ةريره يبأ نع" :لثم

 .بارعإلا ثيح نم مالكلل احيحصت

 :ثيدحلا بلط ٤ ةلح رلا -۷

 دهجلاو مامتهالا نم هطبضو هعمج يف اوفرصو «ريظن اه سيل ةيانع ثيدحلاب انفلس ئتعا دقل

 ىلإ لحري هدلب خويش نم ثيدحلا مهدحأ عمجي نأ دعبف «لقعلا هقدصي داكي ال ام تقولاو

 قاشم مشجتيف ءدالبلا كلت خويش نم ثيدحلا ذحأيل ؛ةديعب وأ ةبيرق ىرخأ راطقأو دالب

 ةلحرلا" هام اباتك يدادغبلا بيطخلا كيم كفر فيشر ويشرب لفل "تطل وا

 بلط يف ةلحرلا يف مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا رابخأ نم هيف عمج "ثيدحلا بلط يف
 كلذب هيلعف ةقئاشلا رابخألا كلت عامس بحأ نمف «هعامسل ناسنإلا بجعي ام ثيدحلا

 مهمئازعل ٌرَقُم مهممهل ذحاش «ملعلا بالطل طْشَنُم هنإف باتكلا

 ي اا

 كلذو «فينصتلاب موقي نأ هريغو ثيدحلا يف فينصتلا ىلع ةردقملا هسفن يف دجي نم ىلع بحي

 ىلع لّهسي ام سرهفملا ريغ ةسرهفو «بترملا ريغ بيترتو «لكشملا حيضوتو «قرفتملا عمجل

 هبيذمت لبق هباتك جارحخإ نم رذحيلو «تقو لقأو قيرط رسيأب هنم ةدافتسالا ثيدحلا ةبلط

 .هتدئاف رثكتو هعفن معي اميف هفينصت نكيلو «هطبضو هريرحتو



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١ ثلاثلا ثحبملا

 :يلي ام ثيدحلا يف فينصتلا عاونأ رهشأ نمف «ةعونتم لاكشأ ىلع ثيدحلا ءاملعلا فنص دقو اذه

 -أ

Ka 

> 

 دئاقعلا نم باوبألا عيمج هفلؤم هيف عمجي باتك لك عماجلاو «عماح عمج :عماوجلا

 :لثم «ةمايقلا موي رابحأو نتفلاو قاقرلاو بقانملاو ريسلاو تالماعملاو تادابعلاو

 . يراخبلل حيحصلا عماجلا"

 ةدج ىلع يباحص لك تايورم هيف عمج باتك لك دّنْسُملاو دنسم عمج :ديناسملا

 نب دمحأ مامإلا دنسم" :لثم «ثيدحلا هيف قلعتي يذلا عوضوملا ىلإ رظنلا ريغ نم
 ."لبنح
 طابنتسا يف ءاهقفلل اردصم نوكتل ؛هقفلا باوبأ ىلع ةفنصملا بتكلا يهو :ننسلا

 ريسلاو دئاقعلاب قلعتي ام اهيف دحوي ال اهنأب عماوجلا نع فلتختو «ماكحألا

 «ماكحألا ثيداحأو هقفلا باوبأ ىلع ةروصقم يه لب «كلذ ىلإ امو بقانملاو

 . دوا: يأ ننس" : لكم

 ءامسأ ىلع ابترم ثيدحلا هفلؤم هيف عمج باتك لك «مجعملاو مجعم عمج :محاعملا

 يهو «يناربطلل "ةثالثلا محاعملا" :لثم ءابلاغ مجعملا فورح بيترت ىلع هحخويش

 ."ريغصلا"و "طسوألا"و "ريبكلا مجعملا"

 ءاهللع نايب عم ةلولعملا ثيداحألا ىلع ةلمتشملا بتكلا يه للعلا بتك :للعلا

 .يطقرادلل "للعلا" و متاح يبأ نبال "للعلا" لثم كلذو
 ةاور نم دحاو وار تايورم هيف عمُج ريغص باتك لك ءزتلباو ءءزج عمج :ءازجألا

 ءزج' :لثم ءءاصقتسالا ليبس ىلع دحاو عوضومم. قلعتي ام هيف عمج وأ «ثيدحلا

 .يراخبلل "ةالصلا يف نيديلا عفر

 «هتيقب ىلع لدي يذلا ثيدح لك فرط هفنصم هيف ركذ باتك لك :فارطألا

 ؛بتكلا ضعبب اهل اديقم وأ ابعوتسم امإ ء«نوتملا نم نتم لك ديناسأ ركذي مث

 .يّرملل "فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت" :لثم



 ثيدحلا ةياور ةفص ( ١ عبارلا ثحبملا

 ثيداحألا هفلؤم هيف عمج باتك لك كردّتسُملاو ,كردتسم عمج :تاكردَتسُملا -ح

 ىلع كردتسملا" لثم «هطرش ىلع هتتاف امم رخآ باتك ىلع اهكردتسا ىلا

 .مكاحلا هللا دبع يبأل "نيحيحصلا

 ثيداحأ هفلؤم هيف جرح باتك لك جرحختسملاو ءجرختسم عمج :تاَحرختسملا -ط

 عمتحا امبرو ؛لوألا فلؤملا قيرط ريغ نم هسفنل ديناسأب نيفلؤملا نم هريغل باتك

 ميكن يبأل "نيحيحصلا ىلع جرختسملا" :لثم «هقوف نم وأ هخيش يف هعم

 . ناهبصألا

 عبارلا ةحتملا

 ثيدحلا ةياور ةفص
 :ةيمستلا هذي دارملا ١-

 قلعتي امو امم يلحتلا يغبني يلا بادآلاو «ثيدحلا ام ىوري يلا ةيفيكلا نايب ناونعلا اذمب دارملا

 .يقب ام كيلإو «ةقباسلا ثحابملا يف كلذ نم ءيش مدقت دقو «كلذب

 ؟هيف ام ظفحي مل اذإ هباتك نم يوارلا ةياور زوحم له -؟
 نم مهنمو «طرفف لهاست نم مهنمو «طرفأف دّدش نم مهنمف ءءاملعلا هيف فلتحا رمأ اذه

 .طسوتف لدتعا

 نع كلذ يور .هظفح نم يوارلا هاور اميف الإ ةجح ال :اولاقف نوددشتملا امأف -أ

 .شاج يعفاشلا ينالديصلا ركب يبأو ةفينح يبأو كلام

 .ةعيهل نبا مهنم ءاطوصأب ةلباقم ريغ خّسن نم اوور موقف نولهاستملا امأو -ب

 «ةياورلا رصع يف ةيرورض تناك هتايئزح ضعب نأل ؛اضيأ راصتحاب عوضوملا اذه ثحبأس :ثيدحلا ةياور ةفص

 .نفلا اذه يف صاصتحالا يوذل ةمزال يهو «ةياورلا خیرات ةسارد باب نم اهتسارد دعتف نامزألا هذه يف امأ



 ثيدحلا ةياور ةفص ١484 0 عبارلا ثحبملا

 لمحتلا يف يوارلا ماق اذإ :اولاقف - روهمجلا مهو - نوطسوتملا نولدتعملا امأو -ج

 «باتكلا هنع باغ نإو باتكلا نم ةياورلا تزاح «طورشلا نم مدقت ام. ةلباقملاو

 ىفخي ال نمم ناك نإ اميسال ليدبتلاو رييغتلا نم هتمالس نظلا ىلع بلاغلا ناك اذإ

 .ابلاغ رييغتلا هيلع

 :هعمس ام ظفحي ال يذلا ريرضلا ةياور مكح ٣۳-

 ةظفاحملاو .هطبضو ءهعمس يذلا ثيدحلا ةباتك يف ةقثب هعمس ام ظفحي ال يذلا ريرضلا ناعتسا اذإ

 تحص «رييغتلا نم هتمالس هنظ ىلع بلغي ثيحب هيلع ةءارقلا دنع طاتحاو «باتكلا ىلع

 .ظفحي ال يذلا يَّمألا ريصبلاك نوكيو ءرثكألا دنع هتياور

 :اهطورشو نعملاب ثيدحلا ةياور ٤-

 .اهزوج نم مهنمو اهعنم نم مهنمف ؛نعملاب ثيدحلا ةياور يف فلسلا فلتحا

 .يزارلا ركب وبأو نيريس نبا مهنم «لوصألاو هقفلاو ثيدحلا باحصأ نم قيرف اهعنمف -أ

 مهنم «لوصألاو هقفلا باحصأو نيثدحملا نم فلخلاو فلسلا روهمج اهزاحأو -ب

 .نععملا ءادأب يوارلا عطق اذإ نكل «ةعبرألا ةمئألا

 :يهو ءاطورش احل طرتشا نعملاب ةياورلا زاجأ نم نإ مث

 .اهدصاقمو ظافلألاب املاع يوارلا نوكي نأ -أ

 .اهيناعم ليحي ام اريبخ نوكي نأ -ب

 رييغتو «قععملاب اهنم ءيش ةياور زوجي الف ةفّتصملا بتكلا امأ ءتافّنصملا ريغ يف هلك اذه

 نع تباغ اذإ ةرورضلل ناك ىيعملاب ةياورلا زاوج نأل ؛اهانعي ناك نإو اهيف ىلا ظافلألا

 ام ةياورل ةرورض كانه سيلف بتكلا يف ثيداحألا تيبثت دعب امأ «تاملكلا نم ةملك يوارلا

 .نععملاب اهيف



 ثيدحلا بيرغ 1 0۰ عبارلا ثحبملا

 . ههبش وأ وأ هوجن وأ وأ «لاق امك وأ :ثيدحلا هتياور دعب لوي نأ نعمل اب يوارلل يعبني و اذه

 : ةببسس و تيدا 8 نحللا کھ

 خللا تان زرو ارق ق اطا يأ تيدا نا نحللا

 -أ

 :هفيرعت - ١

 أ

 هب ملسي ام ةغللاو وحنلا نم ملعتي نأ ثيدحلا بلاط ىلعف ةغللاو وحنلا ملعت مدع

 يذلا ٌّلْثُم :لاق ةملس نب دامح نع بيطخلا ىور دقف «فيحصتلاو نحللا نم

 ' '.اهيف ريعش ال ةالخم هيلع رامجلا لثم وحنلا فرعي الو ثيدحلا بلطي

 ثيدحلا يقلتل نأ انب رم «خويشلا نع يقلتلا مدعو «فحصلاو بتكلا نم ذحألا

 عامسلا قرطلا كلت ىوقأ نأو «ضعب نم ىوقأ اهضعب اقرط خويشلا نع هلمحتو
 هللا لوسر ثيدح ىقلتي نأ ثيدحلاب لغتشملا ىلعف هيلع ةءارقلا وأ خيشلا ظفل نم

 قيلي الو ءأطخلاو فيحصتلا نم ملسي ىح «قيقحتلاو ةفرعملا لهأ هاوفأ نم 5
 اهلعجيو اهنع يوريو اهنم ذحأيف «فحصلاو بتكلا ىلإ دمعي نأ ثيدحلا بلاطب

 :اميدق ءاملعلا لاق اذل «هتافيحصتو هؤاطخأ رثكت كلذب هنإف ؛هَح ويش

 .يِفَحَص نم ثيدحلا الو ٌيِفَحصُم نم نآرقلا ذحأت ال

 ا ل «هبراقأ نع ديعبلا وه ةغللا ف بيرغلا :ةغل

 6 ."يِفحو نن مغ :- مرکک - باغ" اا بيساو لاق

 وه :يفحصلاو ,خويشلاو ءارقلا نع نآرقلا ىقلتي الو فحصملا نم نآرقلا ا يذلا :يفحصملا : يقحصم

 ئطخي نم يفحصلاو رفاق يف لاقو «خويشلا نع هاقلتي الو فحصلا نم ثيدحلا ذحأي يذلا

 .ةفيحصلا ةءارق يف

 :يوارلا بيردت  ETS:سوماقلا ١/٠6 ١.



 ثيدحلا بيرغ 1٥۹ عبارلا ثحبملا

 ةلقل مهفلا نم ةديعب ةضماغ ةظفل نم ثيدحلا نتم يف عقو ام وه :احالطصا -ب

 © .اهلامعتسا

 :هتبوعصو هتيمهأ أ

 قتيلو «هضئاح ٌرحتيلف ءبعص هيف ضوخلا نكل «ثيدحلا لهأب هلهج حُبي ءادج مهم نف وهو

 .تبثتلا دشأ هيف نوتبثتي فلسلا ناكو «نونظلا درجع دعي هيبن مالك ريسفت ىلع ٌمِدقُي نأ هللا

 :هريسفت دا ۳

 ةالص يف هذ نيصح نب ناّرمِع ثيدح لثم «ىرحأ ةياور يف ارَّسفم ءاح ام هريسفت دوحأو

 "”.ٍبنَج ىلعف عطتست مل نإف «ًادعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص :ضيرملا

 ةلبقلا لبقتسم نمألا هبنَح ىلع :هظفلو قد ىلع ثيدح "بنج ىَلَع" :ُهّلوق رّسف دقو

 و

 و

 .مُالَس نب مساقلا ديبع يبأل "ثيدحلا بيرغ" -أ

 .بيرغلا بتك دوجأ وهو «ريثألا نبال "رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" -ب

 .ةياهنلل صيخلت وهو «يطويسلل "ريثتلا ردلا" -ج

 .يرشخمرلل ”قئافلا" -د

 ١١١١. :ثيدحلا مقر ٥۸۷/۲ :ةالصلا ريصقت باتك «يراحخبلا 27.507 :ثيدحلا مولع
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 نالا لصفلا

 :ناثحبم هيفو
 .ثدحلا بادأ لأ ثحيملا ©

eثيدحلا بلاط بادأ فال ثحبملا . 



 ثدحملا بادآ or لوألا ثحبملا

 ا ملا

 ثدحملا بادآ

 :ةمدهم - ١

 نم ىلع يغبنيف «تاعانصلا فرشأو ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا لضفأ نم ثيدحلاب لاغتشالا نأ ام

 امل اقداص الاثم نوكيو «ميشلا نساحمو قالخألا مراكمب ىلحتي نأ سانلا نيب هرشنيو هب لغتشي

 .هريغ هب رمأي نأ لبق هسفن ىلع هل اقبطم سانلل همّلعي

 :ثدحما هب ىلحتي نأ يغبني ام زربأ -؟

 .ةرهشلا وأ ةسائرلا بحك ءايندلا ضارغأ نم بلقلا ريهطتو ءاهصالخإو ةينلا حيحصت -ًأ

 هللا نم ايغتبم 5 هللا لوسر نع غيلبتلاو «ثيدحلا رشن همه ربكأ نوكي نأ -ب

 .رحألا ليزج

 .هملع وأ هتسل هنم ىلوأ وه نم ةرضحب ثدحي الأ ج

 ىلإ - هريغ دنع دوجوم هنأ ملعي وهو - ثيدحلا نم ءيش نع هلأس نم دشري نأ -د

 .ريغلا كلذ

 .اهتحص هل ىجري هنإف ؛ةينلا حيحص ريغ هنوكل دحأ ثيدحت نم عنتمي الأ -ه

 ىلعأ كلذ نإف كلذل الهأ ناك اذإ هميلعتو ثيدحلا ءالمإل اسلجم دقعي نأ =

 .ةيوارلا بتارم

 افلا سلع ووضع دارا |ذإ ةلغف يخت ام

 .هتيل حرسيو بيطتيو رهطتي نأ -أ

Eل ومر لا اا هع اقرب ا ا  



 ثيدحلا بلاط بادآ ١ ه4 يناثلا ثحبملا

 دحأ نود ادحأ هتيانعب صخي الو «مهلك نيرضاحلا ىلع لبقي نأ ج

 .لاحلاب قيلي ءاعدو ك يبلا ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا دمحب همتخيو هسلحج حتتفي نأ -د

 .ثيدحلا نم هنومهفي ال ام وأ نيرضاحلا لوقع هلمتحت ال ام بنجتي نأ -ه

 .مأسلا درطو بولقلا حيورتل رداونو تاياكحب ءالمإلا متخي نأ -و

 اه تيدحتلا ىم نأ تاللا يقي ىلا لا نه ان

 :لاوقأ ىلع كلذ يف فلتحا

 .كلذ ريغ :ليقو «نوعبرأ :ليقو «نوسمخ :ليقف -أ

 .ناك نس يأ يف ثيدحتلل سلح «هدنع ام ىلإ جيتحاو لهأت ىم هنأ حيحصلاو -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 .يدادغبلا بيطخلل "عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا" -أ

 .ربلا دبع نبال "هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو ملعلا نايب عماج" -ب

 ىناثلا ثحبملا

 ثيدحلا بلاط بادا

 :ةملعهم - ١

 قالحألاو ةيلاعلا بادآلا نم بلاطلا هب فصتي نأ يغبني ام :ثيدحلا بلاط بادآب دارملا

 ام بادآلا هذه نمف قت هللا لوسر ثيدح وهو «هبلطي يذلا ملعلا فرش بسانت يلا ةميركلا

 .هنع اه درفني ام اهنمو ,ثدحملا عم اهيف كرتشي

 :ثدحلا عم اه كك تشن ثي ىلا بادالا -'؟

 .هبلط يف ىلاعت هلل صالخإلاو ةينلا حيحصت -أ



 يناثلا ثحبملا

a 

  ۳بادالا

| 
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 ثيدحلا بلاط بادآ ١ هه

 دواد وبأ جرخأ دقف ءايندلا ضارغأ ىلإ لصوتلا هبلط نم ةياغلا نوكت نأ نم رذحلا

 نم نبلغ ملوي نم 0ک هللا لوس: لاق :لاق هو ةريره يأ ثيدح نم هحام نباو

 فرع دحي مل ايندلا نم اضّرغ هب بيصيل الإ هملعتي ال «ىلاعت هللا هجو هب ىع

 “.ةمايقلا موي ةنحلا

 .ثيداحألا نم هعمسي ام. لمعلا

 ا نع اهب درفني ىلا

 .همهفو ثيدحلا هطبض ىلع ةناعإلاو ريسيتلاو ديدستلاو قيفوتلا ىلاعت هللا لأسي نأ

 .هليصحت يف هدهج غرفيو «هتيلكب هيلإ فرصني نأ

 .انيدو املعو ادانسإ هدلب خويش ححرأ نم عامسلاب أدبي نأ

 بابسأو ملعلا لالجإ نم كلذف «هرقويو هنم عمسي نمو «هخيش مظعي نأ

 .لصح ول هئافج ىلع ربصيو «هاضر ىرحتي نأو «عافتنالا

 ؛مهنع اهمتكي الو «دئاوف نم هب رفظ ام ىلإ بلطلا يف هناوخإو هءالمز دشري نأ

 ةياغلا نأل ؛ءاعَّضْولا ةبلطلا ةلهج هيف عقي مؤ ةبلطلا ىلع ةيملعلا دئاوفلا نامتك نف

 .هرشن ملعلا بلط نم

 هنود وه نمت ولو «ملعلا ذحأو ليصحتلاو عامسلا يف يعسلا نم ربكلا وأ ءايحلا هعنمي الأ

 .ةلزنملا وأ نسلا يف

 بعتأ دق نوكيف «همهفو هتفرعم نود هتباتكو ثيدحلا عامس ىلع راصتقالا مدع

 .لئاطب رفظي نأ نود هسفن

 «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «هظفلب ۸٥/١ :ملعلا باتك كردتسملا يف مكاحلا هحرحأ (')

 .يهذلا هرقأو هاجرخي لو



 ثيدحللا بلاط بادآ ١65 يناثلا ثحبملا

 "يذمرتلا"و "دواد يبأ ننس" مث ؛"نيحيحصلا" مهفتلاو طبضلاو عامسلا يف مدقي نأ -ح
 ديناسملا نم هيلإ ةحاحلا سمت ام مث ءيقهيبلل "ىربكلا ننسلا" مث ؛"”يئاسنلاو

 "ييطقرادلا للع" للعلا بتك نمو «"كلام أطوم"و "دمحأ دنسم"ك عماوجلاو

 طبض نمو «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا"و يراخبلل "ريبكلا خيراتلا" ءامسألا نمو
 ."ريثألا نبال ةياهنلا" ثيدحلا بيرغ نمو "الوكام نبا باتك" ءامسألا



o 

 عبارلا بابلا

 هب قلعتي امو دانسإإلا

 :نالصف هيفو

 .دانسإلا فئاطل ليلا لصفلا ه

eةاورلا ةفرعم ا لصفلا . 



10۸ 

 لوألا لصفلا

 ا فئاطل

 :يهو «ثيدحلا مولع عاونأ نم عاونأ ةعبس ىلع لصفلا اذه لمتشيو

 .لزانلاو يللاعلا دانسإلا ١-

 .لسلسملا -؟

 .رغاصألا نع رباكألا ةياور -*
 .ءانبألا نع ءابآلا ةياور - 5

 .ءابالا نع ءانبألا ةياور ٥-

 .نارقألا ةياورو جّبدملا -5

 .قحاللاو قباسلا ا



 لزانلاو يلاعلا دانسإلا ١68 دانسإلا فئاطل

 لالو لاعاد ا

 وه

 :كيهمب - ١

 ةدكؤم ا هيما وو (ةقباسلا ممألا نم اهريغل تيسلاو ةمألا هذه ةلضاف ةصيصخ دانسإإلا

 نم دانسإلا :هكثم كرابملا نبا لاق ءرابخألاو ثيداحألا لقن يف هيلع دمتعي نأ ملسملا ىلعف

 نأ امك نمؤملا حالس دانسإلا :هلللي يروثلا لاقو «ءاش ام ءاش نم لاقل دانسإإلا الولو «نيدلا

 نأل ؛فلس نمع ةنس اعلا داتسإلا بلط كلي ليت ني .دمحأ لاق ءاضيأ ةنس هيف وعلا بلط

 ةباحصلا نم دحاو ريغ لحر دقلو «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا تبحتسا كلذلو «هنم لوعمسي و

 امف رباجو بويأ وبأ مهنم ءدانسإلا ولع بلط يف

 ظ ا
 "لوزتلا" نم لعاف مسا لزانلاو «لوزنلا دض "ّرْلُعلا" نم لعاف مسا يلاعلا :ةغل -أ

 .ولعلا دض

 :احالطصا -ب

 كلذ هب دري رحآ دنس ىلإ ةبسنلاب هلاجر ددع لق يذلا وه :يلاعلا دانسإلا ١-

 .رثكأ ددعب ثيدحلا

 كلذ هب دري رحآ دنس ىلإ ةبسنلاب هلاحر ددع رثك يذلا وه :لزانلا دانسإلا -؟

 .لقأ ددعب ثيدحلا

 :ولعلا ماسقأ -۳

 :يهو «يبسن ولع يقابلاو «قلطم ولع اهنم دحاو «ماسقأ ةسم ىلإ ولعلا مسقي

 لجأ وهو «قلطملا ولعلا وه اذهو «فيظن حيحص دانسإب 5 هللا لوسر نم برقلا -أ

 .ولعلا ماسقأ



 لزانلاو يلاعلا دانسإلا ۱ 1۰ دانسإلا فئاطل

 برقلا :لثم ي هللا لوسر ىلإ ددعلا هدعب رثك نإو ثيدحلا ةمئأ نم مامإ نم برقلا -ب

 .اضيأ دانسإلا ةفاظنو ةحصلا عم مهريغ وأ كلام وأ جيَرُج نبا وأ شمعألا نم

 ام وهو «ةدمتعملا بتكلا نم اهريغ وأ ةتسلا بتكلا دحأ ةياور ىلإ ةبسنلاب برقلا -ج

 .ةحفاصملاو ةاواسملاو لادبإلاو ةقفاوملا نم هب نيرحأتملا ءانتعا رثك

 .هنع هقيرط نم ىَوَر ول ام لقأ ددعب هقيرط ريغ نم نيفتصملا دحأ خيش ىلإ لوصولا يه :ةقفاوملاف ١-

 نم هانيور ولف ءاثيدح كلام نع ةبيتق نع يراخبلا ىور :"ةبخنلا حرش" يف رجح نبا هلاق ام هلاثم

 جارسلا سابعلا يبأ قيرط نم هنيعب ثيدحلا كلذ انيور ولو «ةينامث ةبيتق نيبو اننيب ناك هقيرط

 هخيش يف يراخبلا عم ةقفاوملا انل تلصح دقف «ةعبس هيف ةبيتق نيبو اننيب ناكل ءالثم ةبيتق نع

 (2.هيلإ دانسإلا ىلع دانسإلا ولع عم هنيعب

 نم ىور ول ام لقأ ددعب هقيرط ريغ نم نيفتصملا دحأ خيش خيش ىلإ لوصولا وه :لّدبلا -؟

 .هنع هقيرط

 كلام نع يبتعقلا ىلإ رخآ قيرط نم هنيعب دانسإلا كلذ انل عقي نأك :رجح نبا هلاق ام هلاثم

 .ةبيتق نم الدب هيف يبتعقلا نوكيف

 .نيفّنصملا دحأ دانسإ عم هرخآ ىلإ يوارلا نم دانسإلا ددع ءاوتسا يه :ةاواسملا ٣-

 رشع َدَحَأ هيف دلي يبلا نيبو هنيب عقي اثيدح الثم يئاسنلا يوري نأك :رجح نبا هلاق ام هلاثم

 ءاسفن رشع َدَحَأ هيف 4# يبلا نيبو اننيب ءرحآ دانسإب هنيعب ثيدحلا كلذ انل عقيف ءاسفت

 .دّدعلا ثيح نم يئاسنلا يواسنف

 ‹نيفتصملا دحأ ذيملت دانسإ عم هرخآ ىلإ يوارلا نم دانسإلا ددع ءاوتسا يه :ةحفاصملا -4

 اات نم. ني ةعفاضلاب بلاغا قف ترج ةداعلا فأل ؛ةخفاضم تو

 .يراخبلا خويش دحأ وه :جارسلا سابعلا يبأ .يراخبلا قيرط نم يأ :هقيرط نم

 .يراحخبلا خيش خيش وه :يبنعقلا

 ( eةبحخنل لا حرش : 5١



 لزانلاو يلاعلا دانسإلا ۱۹۱ | دانسإلا فئاطل

 يقهيبلا نع :ةثالث نع هيورأ امف :يوونلا هلاق ام هلاثمو «يوارلا ةافو مّدقتب ولعلا -د

 مدقتل ؛مكاحلا نع فلَح نب ركب يبأ نع ةثالث نع هيورأ نأ نم ىلعأ مكاحلا نع

 “.فلح نبا نع يقهيبلا ةافو

 نمم ىلعأ ناك امدقتم هنم عم نمف «خيشلا نم عامسلا مدقتب يأ :عامسلا مدقتب ولعلا -ه

 ءالثم ةنس نيتس ذنم امهدحأ عامسو «خيش نم ناصخش عمسي نأ هلاثم «هدعب هنم عم

 كلذ دكأتيو «ناثلا نم ىلعأ لوألاف ءامهيلإ ددعلا ىواستو «ةنس نيعبرأ ذنم رحآلاو

 .فرخ وأ هخيش طلتخا نم قح يف

 :لوزنلا ماسقأ - ٤
 .لوزنلا ماسقأ نم مسق هدض ولعلا ماسقأ نم مسق لكف ءاهدض نم فرعتو «ةسمخ لوزنلا ماسقأ

 ؟لوزنلا وأ لضفأ ولعلا له - ه

 لامتحا ةرثك دعبب هنأل ؛روهمجلا هلاق يذلا حيحصلا ىلع لوزنلا نم لضفأ ولعلا -أ

 اذإ اذهو «مؤش لوزنلا :ئيدملا نبا لاق «هنع بوغرم لوزنلاو «ثيدحلا نع للَخلا

 .ةوقلا يف نادانسإلا ىواست

 .ةدئافب لزانلا دانسإلا زيمت اذإ لضفأ لوزنلا نوكيو -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ -

 ءاملعلا درفأ نكل «ماع لكشب ةلزانلا وأ ةيلاعلا ديناسألا يف ةصاخ تافنصم دحوت ال

 فئصملا نيب اهيف ىلا ثيداحألا اه نونعيو "تايئالثلا" مسا اهيلع اوقلطأ ءازجأ فينصتلاب

 ؛يلاوعلا ديناسألاب ءاملعلا مامتها ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءطقف صاخشأ ةثالث ك هللا لوسر نيبو

 :تاينالثلا كلت نمف

 .هقفأ وأ ظفحأ وأ يلاعلا دانسإلا لاجر نم قثوأ هلاحر نوكي نأك :ةدئافب

 .ه ٤۸۷ ةنس فلخ نبا يفوتو به ٤۸ ةنس يقهيبلا يفوت دقو اذه 2١78/7 :بيردتلا حرشب بيرقتلا



 دانسإلا فئاطل

 -أ

 لا ۱1۲

li 

 . رجح نہال "يراخبلا تايب

 .ينيرافّسلل "لبنح نب دمحأ تايثالث"

 ی اا

 «دیدحلا اا هنمو «ءيشلاب ءيشلا لاصتا يهو O نم لوعفم مسا :ةغل

 ةياورللو «ةرات ةاورلل ةلاح وأ ةفص ىلع هدانسإ لاحر عباتت وه :احالطصا

 .ىرخأ ةرات (000

 :ىلع هدانسإ ةاور ىلاآَوَُت ام وه لسلسملا نأ يأ

 -أ

a 

 :ةغااونأ ۳

 .مه ةدحاو ةفص ق كارتشالا

 .اضيأ مهل ةدحاو ةلاح يف كارتشالا وأ

 .ةياورلل ةدحاو ةفص يف كارتشالا وأ

 لسلسملاو «ةاورلا لاوحأب لسلسملا :يهو «ةثالث لسلسملا عاونأ نأ فيرعتلا حرش نم نيبتي

 :عاونألا هذه نايب يلي اميف كيلإو «ةياورلا تافصب لسلسملاو «ةاورلا تافصب

£ 

 :ةاورلا نا وحاب هيلدا تا

 .اعم لاعفأو لاوقأ امإو «لاعفأ امإو لاوقأ امإ ءةاورلا لاوحأو

 ۷/۲ بردا ماا "7



 دانسإلا فئاطل

- 

 لسلسملا 1۳

 لاق دك يبلا نأ هذ لبجح نب ذاعم ثيدح لثم :ةيلوقلا ةاورلا لاوحأب لسلسملا

 كركشو كركذ ىلع ىّنِعَأ مهللا :ةالص لك رْبُد يف لقف كبحأ نإ !ذاعم اي :هل

 ا ا تاور عش لك لوقف لسا غ مدعم

 يديب كبش :لاق هذ ةريره يبأ ثيدح لثم :ةيلعفلا ةاورلا لاوحأب لسلسملا

 لك تاب لمل دف هلا مري كرا هللا قاع :لاقو 5 مساقلا وبأ

 .هنع هاور نم ديب هتاور نم
 لاق :لاق هذ سنأ ثيدح لثم :اعم ةيلعفلاو ةيلوقلا ةاورلا لاوحأب لسلسملا

 هولځ ر ور و E 95: لري

 هولح هرشو هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو «هتيحل ىلع 5 هللا لوسر ضبقو «ِهّرمو

 هريخ ردقلاب تنمآ :هلوقو «هتيح ىلع هتاور نم وار لك ضبقب لسلست ' "هرمو

 .هرمو هولحو هرشو

TTيدق امر هيك رق اف  

 قف فصلا ةروس ارب لسا دلا ل ةر ةو تاع للملا 2

 ةاورلا تافصو :يقارعلا لاق دقو اذه ءاذكه نالف اهأرقف :وار لك لوقب لسلست

 .ةلثامتم لب ةبراقتم ةيلوقلا مهلاوحأو ةيلوقلا

 "َنيِدَمَحملا"ب لسلسملاك «ةاورلا ءامسأ قافتاك :ةيلعفلا ةاورلا تافصب لسلسملا

 مهتبسن قافتا وأ ظافحلا وأ ءاهقفلاب لسلسملاك «مهئامسا قافتا وأ

 مولع ةفرعم" يف السلسم مكاحلا هحرخأ 7.١677 :ثيدح 285/7 رتولا باتك «دواد وبأ هجرخأ ')

 4٠. :"ثيدحلا مولع ةفرعم" يف السلسم مكاحلا هحرخأ 27.47 :"ثيدحلا



 :ةياورلا تافصب لسلسملا 3

 .افاكم وأ «ةياورلا نمزب وأ «ءادألا ْغّيِصب قلعتت نأ امإ ةيوارلا تافصو

 وأ "تعمس" :هتاور نم لك لوقب لسلسم ثيدح لثم :ءادألا غّيِصب لسلسملا ١-

 نرخ

 .ديعلا موي هتياورب لسلسملا د :ةياورلا نامزب لسلسملا -9

 .مزتلملا يف ءاعدلا ةباجإب لسلسملا ثيدحلاك :ةياورلا ناك لسلسملا ۴

 :هلضفأ - ٤

 .سيلدتلا مدعو عامسلا يق لاصتالا ىلع لد ام هلضفأو

 :هدئاوف نم - ه

 .ةاورلا نم طبضلا ةدايز ىلع هلامتشا هدئاوف نمو

 ؟دانسإلا عيمج يف لسلستلا دوحجو طرتشي له ٦=

 اذه :ةلاحلا هذه يف نولوقي نكل «هرخآ وأ هطسو يف لسلستلا عطقني دقف «كلذ طرتشي ال

 نا لإ ليام

 :ةحصلاو لسلستلا نيب طابترا ال -۷

ESدرا ناكر بعت  eA EN 

 .لسلستلا قيرط ريغ

 :هيف تافنصملا رهشأ -

 .اثيدح ۸٥ ىلع تلمتشا دقو «يطويسلل "ىربكلا تالّسلّسملا" -أ

 ىلع تلمتشا دقو «يبويألا يقابلا دبع دمحم "ةلسلسملا ثيداحألا يف ةَلَسلَّسلا لهانملا" -ب

 .اًثيلح ۲



 رغاصألا نع رباكألا ةياور 110 دانسإلا فئاطل

 رغاصألا نع رباكألا ةياور ٣-
 :هفيرعت - ١

 .راغصلا نع رابكلا ةياور :نيعملاو ءرغصأ عمج رغاصألاو ءربكأ عمج رباكألا :ةغل -أ

 .ظفحلاو ملعلا يف وأ ةقبطلاو نسلا يف هنود وه نمع صخشلا ةياور :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش 2

 ةياورك ةقبطلا يف ٌوُندلاو ءةقبط ندأو انس هنم رغصأ وه صخش نع يوارلا يوري نأ يأ

 ظفاح ملاع ةياورك ءاظفحو املع هنم لقأ وه نمع يوري وأ «كلذ وحنو نيعباتلا نع ةباحصلا

 مدقلا وأ نسلا يف رّبكلا نأ ىلإ هبنتلا يغبنيو اذه «نسلا يف اريبك خيشلا كاذ ناك ولو خيش نع

 رباكأ ةياور ىّمَسُي نأل يفكي ال هنع يوري نمع ملعلا يف ةاواسملا نودب يأ ءهدحو ةقبطلا يف

 .كلذ حضوت ةيلاتلا ةلثمألاو ءرغاصأ نع

 :اهتلثمأو اسف

 :يهو «ماسقأ ةثالث ىلإ رغاصألا نع رباكألا ةياور مسقن نأ نكمبي
 .اضيأ ظفحلاو ملعلا عم يأ «هنع ٌيِوْرَملا نم ةقبط مدقأو ءانس ربكأ يوارلا نوكي نأ -أ

 ريبك خيش نع ملاع ظفاحك «هنع يورملا نم - انس ال - ارق ربكأ يوارلا نوكي نأ -ب

 .رانيد نب هللا دبع نع كلام ةياور :لثم ظفاح ريغ

 ةياور :لثم «هنم ملعأو ربكأ يأ «هنع يورملا نم اردقو انس ربكأ يوارلا نوكي نأ -ج

 .بيطخلا نع ياقربلا

 نب هللا دبعو ءظفاح مامإ كلامف :رانيد نب هللا دبع نع كلام .ثيدحلا مولع نم عونلا اذهل دئاع ءاحلا :هفيرعت

 «بيطخلا نم انس ربكأ يناقربلا نأل :بيطخلا نع ئباقربلا .كلام نم انس ربكأ ناك نإو ءطقف وار خيش رانيد

 .هنم ملعأو هملعمو هخيش هنأل ؛هنم اردق مظعأو



 ءانبألا نع ءابآلا ةياور ۱٦ دانسإلا فئاطل

 :رغاصألا نع رباكألا ةياور نم -
 .رابحألا بعك نع مهريغو ةلِاّبعلا ةياورك :نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور 2

 .كلام نع يراصنألا ديعس نب ىي ةياورك :هيعبات نع يعباتلا ةياور -ب

 :هدئاوف نم - ه

 .بلغألا هنوكل يوارلا نم ربكأو لضفأ هنع يورملا نأ مهوب الأ -
 .رباكألا نع رغاصألا ةياورب ترج ةداعلا نأل ؛ابالقنا دنسلا يف نأ ديلا تين

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 قاحسإ بوقعي يبأ ظفاحلل "ءانبألا نع ءابآلاو راغصلا نع رابكلا هاور ام" باتك |

 .ه ٤٠١ ةنس قوتملا قاّرولا ميهاربإ نبا

 ءانبألا 5 ءابالا ةياور ٤-

 ( :هميرعت - ١

 .هنبا نع ثيدحلا يوري تا ثيدحلا دنس يف دجوي نأ

 :هلاثم -

 نيتالصلا نيب عمج د هللا لوسر نأ :لضفلا هنبا نع بلطملا دبع نب سابعلا هاور ثيدح

 ° .ةفلدزملاب

 :هدئاوف نم -۳

 عم عونلا اذهو «هيبأ نع نبالا يوري نأ لصألا نأل ؛أطح وأ ابالقنا دنسلا يف نأ ظبي الأ
 مهنود ناك نإو ناك صخش يأ نم ملعلا مهذحأو ءاملعلا عضاوت ىلع لدي هلبق يذلا عونلا

 .نسلاو ردقلا يف

 .مهريغو نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأو ٠٠٠١ :يواخسلا دافأ امك بيطخلا هاور 0



 ءابآلا نع ءانبألا ةياور ١ دانسإلا فئاطل

 :هيف تافنصملا رهشأ - ؛

 .يدادغبلا بيطخلل "ءانبألا نع ءابآلا ةياور" باتك

 ءابآلا نع ءانبألا ةياور - د
 :هميرعت - ١

 .هدج نع هيبأ نع وأ «طقف هيبأ نع ثيدحلا يوري نبا ثيدحلا دنس يف دجوي نأ

 هک

 .همسا ةفرعمل ثحبلا ىلإ جاتحي هنأل ؛دَجلا وأ ُبألا هيف َّمَسُي مل ام عونلا اذه مهأو

 ةا ~۳

 .ناعون وه

 ةياور :هلاثم «ريثك وهو «دحلا نع ةياورلا نودب يأ ءبسحف هيبأ نع يوارلا ةياور -أ

 .هيبأ نع ءاَرشعلا يأ

 ورمع ةياور :هلاثم «هقوف امف هدج نع هيبأ نع وأ «هدح نع هيبأ نع يوارلا ةياور -ب

 .هدج نع هيبأ نع بّيَعش نبا
 :هدئاوف نم ٤-

 .همساب حرص مل اذإ دحلا وأ بألا مسا ةفرعمل ثحبلا -أ

 .بألا دج وأ نبالا دج وه له ءدّجلا نم دارملا نايب -ب

 اذه ورمع :بيعش نب ورمع .كلام نب ةماسأ هنأ :اهرهشأ «لاوقأ ىلع هيبأ مساو هما يف فلتحا :ءارشعلا يأ

 ءاملعلا نكل «دمحم وه ورمع دجف "صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع" :اذكه هبسن

 ورمع نب هللا دبع "هدج" يف دارملا نوكيف «بيعش ىلع دوعي "هدج" يف ريمضلا نأ ءارقتسالاو عبتتلا نم اودحو



 نارقألا ةياورو جبدملا ۱۸ دانسإلا فئاطل

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 .يلئاولا ديعس نب هللا ديبع رصن يبأل "مهئابآ نع ءانبألا ةياور'" أ

 .ةَمَئيَخ يبأ نبال "هدج نع هيبأ نع ىور نم ءزج" -ب

ecظفاحلل "د يبلا نع هدج نع هيبأ نع ىور نم يف ملعملا يش ولا باتك  

 .يئالعلا

 ا ا سو
 نارقالا ةياورو جبدملا تا

 :نارقالا في رعت ١

 (”."سوماقلا" 52 ام «بحاصملا يعم. "نيرق" عم نارقألا :ةغل |

 الا نسلا ف نوبراقتملا :احالطصا ب

 :نارقالا ةياور فی رعت ا

 ("” .رحألا نع نيتنيرقلا دحأ يوري نأ

 ةياور ٍرعسمل ملعن ال نكل «نانيرق امهف «مادك نب رعسم نع يميتلا ناميلس ةياور :لثم

 ا

 ٣ و

 "هجولا يتحابيد" نم قتشم جيبدتلاو نرل عمك. "جيبدتلا' ر لوعفم مسا :ةغل 2

 امك «هنع يورملاو يوارلا يواستل ؛كلذب يمس جّبدُملا نأكو «نيدخلا يأ

 نادا فراش

 ^“ .رحآلا نع امهنم دحاو لك نانيرقلا ي وري نأ :احالطصا - ب

 .ةدحاو ةقبط نم خويش نع اوذحأ دق اونوكي نأ دانسإلا يف براقتلاو ۳٠۹ :ثيدحلا مولع. 0 ٠/٤

TA a A AT 



 قحاللاو قباسلا ۹ دانسإلا فئاطل

 :جبدملا ةلثمأ - ٤

 .ةشئاع نع ةريره يبأ ةياورو «ةريره يبأ نع ةشئاع ةياور :ةباحصلا يف -أ

 زيزعلا دبع نب رمع ةياورو «زيزعلا دبع نب رمع نع يرهزلا ةياور :نيعباتلا يق -ب

 .يرهزلا نع

 .كلام نع يعازوألا ةياورو «يعازوألا نع كلام ةياور :نيعباتلا عابتأ يف -ج

 :هدئاوف نم -ه

 .دانسإلا يف ةدايزلا نظي الأ -أ

 ."واولا"ب "نع" لادبإ نظي الأ -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 .ئيطقرادلل "جبدملا" -أ

 .يناهبصألا خيشلا يبأل "نارقألا ةياور" -ب

 حالا اسلا تاب

 "قاحللا" نم لعاف مسا قحاللاو «مدقتملا نعم. "قّبّسلا" نم لعاف مسا قباسلا :ةغل -أ

 .اتوم رحأتملا يوارلاو ءاتوم مدقتملا يوارلا كلذب دارملاو «رحأتملا يعم

 .امهيتافو نيب ام دعاّبت نانثا خيش نع ةياورلا يف كرتشي نأ :احالطصا -ب

 اذه سردي مل نم نظ امر هنيرق نع ىور اذإف «هخيش نع ذيملتلا يوري نأ لصألا نأل :دانسإلا يف ةدايرلا

 دانسإلا اذهل ئراقلا وأ عماسلا مهوتي الأ يأ :خلإ نع لادبإ .خسانلا نم ةدايز هنع يورملا نيرقلا ركذ نأ عونلا

 .نالف نع نالف انثدح :لاقف أطحأف «نالف و نالف انثدح :ةياورلا لصأ نأ



 قحاللاو قباسلا 1۷۰ دانسإلا فئاطل

 :هلاثم ٣

 نيبو «فافخلاو يراخبلا هنع ةياورلا يف كرتشا «جارسلا قاحسإ نب دمحم -أ

 .رثكأ وأ ةنس نوثالثو عبسو ةئام امهيتافو

 نيبو ءيِمهَّسلا ليعامسإ نب دمحأو يرهزلا هنع ةياورلا يف كرتشا «كلام مامإلا -ب

 يفوتو «ه74١ ةنس يفوت يرهزلا نأل ؛ةنس نوثالثو سمحو ةئام امهيتافو
 نم هنأل ؛كلام نم انس ربكأ يرهزلا نأ كلذ حيضوتو هه ٠٠۹ ةنس يمهسلا

 ةياور باب نم نعت كلام نع يرهزلا ةياورف «نيعباتلا عابتأ نم كلامو «نيعباتلا

 اذه «كلام نم انس رغصأ يمهسلا نأ نيح ىلع «رم امك رغاصألا نع رباكألا

 اذه ناك كلذل «ةنس ةئام وحن هرمع غلب ذإ ؛اليوط رّمع يمهسلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 .يرهزلا ةافوو هتافو نيب ريبكلا قرفلا
 قحاللا يوارلاو «هنع يورملا اذه اخيش نوكي قباسلا يوارلا ناف حضوأ ريبعتبو

 .اليوط ذيملتلا اذه شيعيو «هل اذيملت نوكي

 :هدئاوف نم ا

 .بولقلا يف دانسإلا ولع ةوالح ريرقت -أ

 .قحاللا دنس عاطقنا نظي الأ -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ - ٤

 .يدادغبلا بيطحلل "قحاللاو قباسلا باتك"

 يراخبلا فوت :فافخلاو يراخبلا .ةنس ٩۷ شاعو هه ۳١۳ يقوتو به 5١5 ةنس جارسلا دلو :جارسلا

 سم :ليقو «عبرأ :ليقو سه 75935 ةنس يروباسينلا فافخلا دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ يقوتو ھه ۲۵۹٦ ةنس

 .ةئام ثالثو لوعستو



 ةباحصلا ةفرعم ۱۷1 ةاورلا ةفرعم

 نالا لصفلا

 ف

 يو ا مولع عاونا ناعوت نورشعو اوفو

 .مهانكب اورهتشا نم ءامسأ ةفرعم -۲ .ةباحصلا ةفرعم ١-

 .باقلألا ةفرعم ١- .نيعباتلا ةفرعم ٣-

 .مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم - ٤ ١ .تاوخألاو ةوحإلا ةفرعم ٠-

 .اهرهاظ فالح ىلع ىلا بسنلا ةفرعم ١- .قرتفملاو قفتملا ةفرعم - ع

 ظ .ةاورلا خيراوت ةفرعم ١١- .فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم -ه

 .تاقثلا نم طلخ نم ةفرعم -۷ .هباشتملا ةفرعم - 5

 .ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم -4 .لمهملا ةفرعم -

 .ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم -8 .تامهبملا ةفرعم -۸

 .ةاورلا نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم - ٠ .نادحولا ةفرعم - 9

 .مهنادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم ١١- .تافص وأ ءامسأب ركذ نم ةفرعم - ٠

 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم - ١١



 ةباحصلا ةفرعم ۷۲ ةاورلا ةفرعم

 ةباحصلا ةفرعم - ١
 :يباحصلا فيرعت - ١

 عمجيو "بحاصلا"و "يباحصلا" هنمو «"ةبحصلا" نعم. ردصم ةغل ةباحصلا ل ملأ

 ."باحصألا" نعم "ةباحصلا" لامعتسا رثكو ءبحّصو باحصأ ىلع

 ةدر كلذ تللخت ولو «مالسإلا ىلع تامو ًاملسم ب يبلا يقل نم :احالطصا -ب

 ."حصألا ىلع

 :هتلئافو هتيمهأ ۲

 .لسرملا نم لصتملا ةفرعم هدئاوف نمو «ةدئافلا ميظع مهم ريبك ملع ةباحصلا ةفرعم

 :يهو «ةسمخ رومأ دحأب ةبحصلا فرعت

 .دإ» ةنحلاب نيرشبملا ةرشعلا ةيقبو «باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأك :رتاوتلا -أ

 . و نصحم نب ةشاكعو ةبلعت نب مامضك :ةرهشلا -ب

 .نيعباتلا نم ةقث رابحإ -د

 .ةنكمم هاوعد تناكو دع ناك نإ ةف نع هرابخإ -ه

 :ةباحصلا عيمج يدع

 ىيعمو «هب دتعي نم عامجإب اذهو ءال وأ مهنم نتفلا سبال نم ءاوس «لودع مهلك دم ةباحصلاو

 هربخ لبقي الف رخأتم نمز يف اهاعدا اذإ امأ دلك هتافو دعب نم ةنس ةئام لبق ةبحصلا يعدي نأك كلذو :ةنكمت
 يبهذلا هنع لاق امك لاحد خيش ةقيقحلا يف وهو «ةرجهلل ةئام تسلا دعب ةبحصلا ىعدا هنإف ”يدنهلا نتر" :لثم

 . 55/79 :"نازيملا" يف

SE 



 ةباحصلا ةفرعم 1۷۳ ةاورلا ةفرعم

 ءاهوبق مدع بجوي ام باكتراب اهيف فارحنالاو ةياورلا يف بذكلا دمعت مهبنجت يأ مهتلادع

 نتفلا سبال نمو «مهتلادع نع ثحبلا فلكت ريغ نم مقاياور عيمج لوبق كلذ نع جتنيف

 ةعيرشلا ةلمح مهنأل ؛مهب نظلل ًانيسحت مهنم لكل هيف روحأملا داهتجالا ىلع هرمأ لمحي مهنم

 .نورقلا ريخ لهأو

 : اني دح منه دكا م

 :يلاوتلا ىلع مهو «نيرثكملا نم ةتس اثيدح مهرثكأو

 .لحر ةئام ثالث نم رثكأ هنع ىورو ائيدح ۷٤ ىور :ه#ذ ةريره وبأ -أ

 ايدج ۲1۳ اور اک رم نبا تن

 .اثيدح ۲۲۸۹ ىور :هذ كلام نب سنا -ج

 .ثيداحأ ۲۲٠۰ تور :ام» نينمؤملا مأ ةشئاع تو

 .ًانيدح 14 وز ا: سابع نبا - تف

 .اثيدح ١54٠ ىور :امهض هللا دبع نب رباح -و

 و ا

 :قورسم لاق امك ةتس مهو «ةباحصلا ءاملع رابك مث «ام# سابع نبا وه ىورُت ايتف مهرثكأو

 ءادردلا يبأو تباث نب ديزو بعك نب يبأو يلعو رمع :ةتس ىلإ ةباحصلا ملع ىهتنا"

 "اه دوعسم نب هللا دبعو يلع ىلإ ةتسلا ملع ىهتنا مث مّ دوعسم نباو

 ؟ةلدابعلا مه نم -۷

 («يباححص ةئام ثالث وحن مهددع غلبيو ةباحصلا نم "هللا كن مهما نم لصألاب ةلدابعلاب دارملا

 :مهو هللا دبع همسا مهنم لك ةباحصلا نم ةعبرأ انه ممب دارملا نكل

 اد رمع' نب هللا دبع |

 اه سابع نب هللا دبع -ب



 ةباحصلا ةفرعم ١4 ةاورلا ةفرعم

 اف ريبزلا نب هللا دبع -ج

 .فدُذ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع -د

 مهل تناكف «مهملع ىلإ جيتحا نح مهتافو ترحأت نيذلا ةباحصلا ءاملع نم مهنأ ءالؤه ةزيملاو

 .ةلدابعلا لوق اذه :ليق ىوتفلا نم ءيش ىلع اوعمتحا اذإف «ةرهشلاو ةيزملا

 :ةياحصلا ددع -

 نوديزي مهنأ اهنم دافتسي ملعلا لهأل لاوقأ كانه نكل «ةباحصلا ددعل قيقد ءاصحإ كانه سيل

 نع د هللا لوسر ضبق" :يزارلا ةعرز يبأ لوق لاوقألا هذه رهشأو «يباحص كلا ام نع

 ."هنم عمسو هنع ىور نمم ةباحصلا نم ًافلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام

 :مهاقبط ددع -8

 دوهش وأ «ةرجهلا وأ «مالسإلا ىلإ قبسلا رابتعاب اهلعح نم مهنمف «متاقبط ددع يف فلتخا

 .هداهتجا بسح مهمسق لكف ءرخآ رابتعاب مهمسق نم مهنمو «ةلضافلا دهاشملا

 .تاقبط سم دعس نبا مهمسقف -أ

 .ةقبط ةرشع ينثا مكاحلا مهمسقو -ب

 :مهلضفأ ٠-

 ىلع يلع مث «نامثع مث ءةنسلا لهأ عامجإب امتد رمع مث ,قيدصلا ركب وبأ قالطإلا ىلع مهلضفأ
 مم ناوضرلا ةعيب لهأ مث ,دحأ لهأ مث ردب لهأ مث «ةرشعلا مامت مث «ةنسلا لهأ روهمج لوق

 :امالسإ مهوأ ١-

 .هذ قيدصلا ركب وبأ :رارحألا لاحرلا نم -أ

 .هلذ بلاط يبأ نب يلع :نايبصلا نم -ب

 .امُذ نينمؤملا مأ ةجيدح :ءاسنلا نم ج

 el :بيردتلا عم بيرقتلا ف



 نيعباتلا ةفرعم Yo ةاورلا ةفرعم

 .هنذ ةثراح نب ديز :للاوملا نم. <٠

 . هن حابر نب لالب :ديبعلا نه -ه

 :اتوم مهرخآ -5
 مث كلذ نم رثكأ :ليقو «ةمركملا ةكمع ةئام ةنس تام ف يثيللا ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ

 .ةرصبلاب نيعستو ثالث ةنس يفوت هدد كلام نب سنأ هلبق ًاتوم مهرخآ

 :هيف تافنصملا رهشأ ١-

 .نالقسعلا رجح نبال "ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" -أ

 الا نار روهتكملا رولا هونغ نوب قافلا "يزعل ا ی 0 دعب

 .ربلا دبع نبال "باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا" -ج

 نيعباتلا ةفرعم ت

 :يعباتلا فيرعت - ١

 .هفلخ ىشم نيعمب "هعبت" نم لعاف مسا عباتلاو «عبات وأ يعبات عمج نوعباتلا :ةغل -ًأ

 نم وه :ليقو "«مالسإلا ىلع تامو ءاملسم ايباحص يقل نم وه :ًاحالطصا -ب

 " .يلاحصلا بحص

 :هلئاوف ن کک

 .لصتملا نم لسرملا زييمت

 :نيعباتلا تاقبط -۳

 .هتهجو بسح لك «ءاملعلا مهمسقف «مهاقبط ددع يف فلتحا

 .تاقبط ثالث ملسم مهلعجف -أ

 .۲۲ :ةيافكلا "” .ه8 :اهحرش عم ةبخنلا



 نيعباتلا ةفرعم ۱۷٦ ةاورلا ةفرعم

 .تاقبط عبرأ دعس نبا مهلعحو -ب

 .ةباحصلا نم ةرشعلا كردأ نم :اهنم ىلوألا «ةقبط ةرشع سم مكاحلا مهلعجو -ج

 :نومرضحنملا ع

 .هري ملو ملسأو دك يبلا نمزو ةيلهاجلا كردأ يذلا وه :مرضخملاو «"مرضخ" عمج
 .حيحصلا ىلع نيعباتلا نم نومرضخملاو

 نم رثكأ مهنأ حيحصلاو «ملسم مامإلا مهدع امك ءًاصخش نيرشع وحن نيمرضخملا دذعو

 .يعحنلا ديزي نب دوسألاو يدهنلا نامثع وبأ مهنمو «كلذ

 :ةعبسلا ءاهقفلا -ه

 :مهو ةنيدملا لهأ نم مهلكو «نيعباتلا ءاملع رابك مهو «ةعبسلا ءاهقفلا نيعباتلا رباكأ نمو

 نب ةملس وبأو «ديز نب ةحراخو «ريبزلا نب ةورعو «دمحم نب مساقلاو «بيسملا نب ديعس"

 ."راسي نب ناميلسو «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «نمحرلا دبع

aنيعباتلا لضفأ : 

 هللا دبع وبأ لاقو «بيسملا نب ديعس مهلضفأ نأ روهشملاو «مهلضفأ يف ءاملعلل لاوقأ كانه

 :يزاريشلا فيفحخ نب دمحم

 .بيسملا نب ديعس نيعباتلا لضفأ :نولوقي ةنيدملا لهأ -أ

 .ينرقلا سيوأ :نولوقي ةفوكلا لهأو -ب

 .يرصبلا نسحلا :نولوقي ةرصبلا لهأو -ج

 :تايعباتلا لضفأ ۷

 «نمحرلا دبع تنب ةرمعو «نيريس تنب ةصفح تايعباتلا اتديس :دواد يبأ نب ركب وبأ لاق

 لدب يأ -امهدب دانزلا وبأ لعحو «"ةملس يبأ" لدب "رمع نب هللا دبع نب ملاس" كرابملا نبا لعج :مهو

 ."نمحرلا دبع نب ركب ابأ"- ةملس يبأو ملاس



 تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم ۱۷۷ ةاورلا ةفرعم

 .ءادردلا مأ امهيلتو

 :هيف تافنصملا رهشأ -/

 ."”يسلدنألا سيطف نب فرطملا يبأل "نيعباتلا ةفرعم" باتك

 تاوحألاو ةوخالا ةفرعم -

 :ةئطوت - ١

 ةفرعم وهو «فينصتلاب اهودرفأو امي اونتعا لا ثيدحلا لهأ فراعم ىدحإ وه ملعلا اذه

 ىلع لدي فينصتلاو ثحبلاب عونلا اذه دارفإو «ةقبط لك يف ةاورلا نم تاوحألاو ةوحإلا
 نم يقأيس امك «كلذ ريغو مهتوخإو مهباسنأ ةفرعمو «ةاورلاب ثيدحلا ءاملع مامتها ىدم

 .هدعب عاونألا

 :هدئاوف نم -۲

 .بألا مسا يف كارتشالا دنع اخأ خأب سيل نم نظي الأ :هدئاوف نم

 اسيل امهنأ عم «ناوحأ امهنأ نظي يردي ال يذلاف "رانيد نب ورمع" و "رانيد نب هللا دبع" :لثم

 .ًادحاو امهيبأ مسا ناك نإو «نیوحأب

 :ةلثمأ -7

 .باطنخلا انبا ديزو رمع :ةباحصلا يف نينثالل لاثم -أ

 .بلاط يبأ ونب ليقعو رفعحو يلع :ةباحصلا يف ةثالثلل لاثم -ب

 .حلاص يبأ ونب حلاصو دمحمو هللا دبعو ليهس :نيعباتلا عابتأ يف ةعبرألل لاثم -ج

 ءءادردلا يبأ ةجوز يهو «ةميهح :لاقيو «"ةميجه" اهمساو «ىرغصلا ءادردلا مأ يه هذه ءادردلا مأ :ءادردلا مأ
 .ةيباحص اهنكلو «"ةريح" اهماو ءاضيأ ءادردلا بأ ةحوز يه ىربكلا ءادردلا مأو

 ٠٠٠١. :ةفرطتسملا ةلاسرلا رظنا ©



 ع

 قرتفملاو قفتملا ةفرعم ۷۸

 .ةنييع ونب ميهاربإو دمحمو نارمعو مدآو نايفس :نيعباتلا عابتأ يف ةسمحلل لاثم

 .نيريس ونب ةيركو ةصفحو دبعمو ىجيو سنأو دمحم :نيعباتلا يف ةتسلل لاثم

 نمحرلا دبعو نانسو ديوسو ليقعو لقعمو نامعنلا :ةباحصلا يف ةعبسلل لاثم

 ممهنإ :ليقو ءدحأ ةمركملا هذه يف مهكراشي مل نورحاهم ةباحص مهلك ةعبسلا ءالؤهو

 :هيف تافنصملا رهشأ - ٤
£ 

 .يسلدنألا سيطف نب فرطملا يبأل "ةوخإلا باتك" 1-

 .جارسلا سابعلا نأ "ةوحالا باتك"

 قرتفملا قفتملا ةفرعم - 5 مب م 0 و ىم ه

 .قافتالا دض "قارتفالا" نم لعاف مسا قرتفملاو «"قافتالا' نم لعاف مسا قفتملا :ةغل

 فلتختو اظفلو اطخخ ادعاصف مهئابآ ءامسأو ةاورلا ءامسأ قفتت نأ :احالطصا

 .كلذ وخو «مهتبسنو مهؤامسأ وأ «مهانکو مهؤامسأ قفتت نأ كلذ نمو ”.يهصاخشأ

 .ةعبسلا ةوخإلا ءالؤه الإ نورحاهم مهلك ةباحصلا نم ةوحإ ةعبس دحوي مل يأ :ةعبسلا ءالؤه

 نب قاحسإ نب دمحم سابعلا وبأ وهو ءاهلمعي نم هدادحأ نم ناكو «جورسلا لمعل ةبسن جارسلا :جارسلا

 .مه157 ةنس يفوتو «ناخيشلا هنع ىور «روباسينب هرصع ثدحم «مهالوم يفقثلا ميهاربإ

 وه يذلا بلاغلا ىلع نوكي امنإ فيرعتلاو ءردان ليلق هيف لاكشإلاف ءطقف مسالا يف قافتالا امأو :كلذ وحنو

 .برقأ لمهملا عون ىلإ وهو «تالوطملا يف كلذ ركذيو ؛لاكشإلا راثم

 ."58 :اهحرش عم ةبحنلا



 قرتفملاو قفتملا ةفرعم اذه ةاورلا ةفرعم

 .دحاو رصع يف صاخشأ ةعبرأ :نادمح نب رفعج نب دمحأ -ب

EGصاخشأ ةتس :باطخلا نب رمع . 

 :هتدئافو هتيمهأ 2

 :هدئاوف نمو «ءاملعلا رباكأ نم دحاو ريغ هب لهجلا ببسب قلز دقف ادج مهم عونلا اذه ةفرعمو

 يذلا "ا سكع وهو .ةعامج مُمأ عم ءادخازو مسالا يف لا نظ مدع -أ

 “.نينثا دحاولا نظي نأ هنم ىشخي

 فعضيف ءًافيعض رخآلاو ةقث امهدحأ نوكي اعرف مسالا يف نيكرتشملا نيب زييمتلا -ب

 .سكعلاب وأ حيحص وه ام

 ؟ هداريإ نسحَي بم - 4
 اوكرتشاو «دحاو رصع يف اوناكو «مسالا يف ةاورلا وأ نايوارلا كرتشا اذإ اميف لاثملا داريإ نسحيو

 .مهئامسأ يف لاكشإ الف ةدعابتم روصع يف اوناك اذإ امأ «مهنع ةاورلا وأ خويشلا ضعب يف

 :هيف تافنصملا ا -ه

 .سيفن لفاح باتك وهو «يدادغبلا بيطخلل "قرتفملاو قفّتُملا" باتك -أ

 عونل وهو هه .ا/ ةنس قوتملا رهاط نب دمحم ظفاحلل "ةقفتملا باسنألا" باتك -ب

 .قفتملا نم صاح

 يف ةاورلا هيف قفتا ددع رثكأو «بيطحلل "قرتفملاو قفتملا" باتك يف هتيأر لاثم برغأ اذهو :صاخشأ ةتس

 لوبناتسا يف ةلماك ريغ ةطوطخم ةخسن هنم دجوي :سيفن لفاح .اًصخش رشع ةعبس وه باتكلا اذه يف مسالا

 رشع نماثلا ءزجلا رحآ ىلإ رشاعلا ءزحلا لوأ نم يهو «ةقرو ۲۳۹ يف ۲۰۹۷ :مقر يدنفأ دعسأ ةبتكم -
 ءزجلا ةيامف ىلإ ثلاثلا ءزجلا لوأ نم ديمح نب هللا دبع خيشلا دنع هنم مسق دحويو «باتكلا رخآ وهو

 .هاروتكدلا ةجرد هقيقحتب لانو «نيمآ قداص دمحم روتكدلا لضافلا انوحأ هققح دقو اذه«عساتلا

 .5/8 :ةبخنلا حرش رظنا ©



 فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم ۱ :A ةاورلا ةفرعم

 فلتحخملا و فلت ؤملا ةفرعم - ه

 هفيرعت ١-

 رفا دض وهو يقالتلاو عامتحالا نعم. «'فالتئالا' نم لعاف مسا فلتؤملا ل: أ

 .قافتالا دض "فالتحالا" نم لعاف مسا فلّتخملاو

 .ًاظفل فلتختو طح باسنألا وأ كلا وأ باقلألا وأ ءامسألا قفتت نأ :ًاحالطصا -ب

 :هتلثمأ -۲

 .ماللا ديدشتب يناثلاو «اللا فيفختب لوألا " مالَس" و "مالّس" أ

 مضب ياثلاو ءواولا فيفختو نيسلا نوكسو ميملا رسكب لوألا "رّوَسُم"و "روسي" -ب
 .واولا ديدشتو نيسلا حتفو ميملا

 .ءار هرخآ ناثلاو ءياز هرخخآ لوألا "راّرَبلا"و "زاّرَبلا" -ج

 .يازلاو ءاتلاب يناثلاو «ءارلاو ءاثلاب لوألا "يز وتلا" و "ير وتلا" -د

 ؟طباض هل له -۳

 .هدرفم, مسا لك ظفحلاب طبضي امنإو ؛هراشتنا ةرثكل؛هل طباض ال هرثكأ -أ

 :نامسق وهو طباض هل ام هنمو -ب

 ام لك نإ :لوقن نأ لثم «ةصاخ بتك وأ صاح باتكل ةبسنلاب طباض هل ام ١-
 " راشب نب ا الإ ااا م ةانثملاب وه 0 "أطوملا"و 1 ا |," ف عقو

 .ةمجعملا م ةدحوملاب وهف

 :لوقن نأ لثم ءةصاح بتك وأ باتكل ةبسنلاب ال يأ :مومعلا ىلع طباض هلام ٣-

 .ةسمخلا كلت ركذن مث «ةسمخ الإ ماللا ددشم هلك "مالس"

 .لكشلا وأ طقنلا ظفللا يف فالتخالا عجرم ناك ءاوس :اظفل فلتختو



 هباشتملا ةفرعم ۱۸1 ةاورلا ةفرعم

 :هتدئافو هتيمهأ - ٤

 عقي ام فيحصتلا دشأ" :ييدملا نب يلع لاق ىح «لاحرلا ملع تامهم نم عونلا اذه ةفرعم

 .هدعب الو هيلع لدي ءيش هلبق الو «سايقلا هلحدي ال ءيش هنأل ؛"ءامسألا يف

 .هيف عوقولا مدعو أطخلا بنحب يف نمكت هتدئافو
 :هيف تافنصملا ا -ه

 .ديعس نب غلا دبعل "فلتخملاو فلتؤملا" -أ

 .ةطقن نب ركب يبأل هليذو ءالوكام نبال "لاّمكإلا" -ب

aهباشتملا ةفرعم  

 هنمو «"سبتلملا" انه هباشتملاب داريو «لثامتلا نيعمب "هباشتلا" نم لعاف مسا :ةغل -أ

 .هانعم سبتلي يذلا يأ نآرقلا نم هباشتملا

 ءاطخ ال ًاظفل ءابآلا ءامسأ فلتختو ًاطحو ًاظفل ةاورلا ءامسأ قفتت نأ :ًاحالطصا -ب

 «ةاورلا ءامسأ تقفتا «نيعلا حتفب "ليقع نب دمحم"و نيعلا مضب" ليقع نب دمحم" -أ

 .ءابآلا ءامسأ تقفتاو «ةاورلا ءامسأ تفلتحا "نامعنلا نب جيرس" و "نامعنلا نب حيرش" -ب

 مولع رظنا "فلتحملاو فلتوملا" و "قرتفملاو قفتمل" يعون نم يأ «هلبق نيعونلا نم بكر تي وهو :هباشتملا ةفرعم
 .اقطنو اطح ءابآلا ءامسأ قفتتو ا ةاورلا ءامسأ فلتخت نأك :سكعلاب وأ .”"؟ه :ثيدحلا

 .1۸ :ةبحنلا رظنا ©"



 ۸۲۴ ةاورلا ةفرعم هباشتملا ةفرعم

 :هتدئاف -7

 يف عوقولا مدعو ءامم قطنلا يف سابتلالا مدعو «ةاورلا ءامسأ طبض يف هتدئاف نمكتو

 .مهولاو فيحصتلا

 :هباشتملا نم فرخ عاونأ -+غ

 :اهنمف ءاهمهأ ركذأ «هباشتملا نم ىرحأ عاونأ كانه

 دمحم" :لثم ءنيفرح وأ فرح يف الإ بألا مساو مسالا يف قافتالا لصحي نأ -أ

If ر 

 ."ريبج نب دمحم" و "نيّتح نب
 يف فالتحالا لصحي نكل اظفلو ًاطخ بألا مساو مسالا يف قافتالا لصحي وأ -ب

 .كلذو «ريحأتلاو علقتلا

 ."دوسألا نب ديزي" و "ديزي نب دوسألا" :لثم ءةلمج نيمسالا يف امإ ١-

 ."راسي نب بويأ" و ا بويأ":لثم «فورحلا ضعب يق امإ -۲

 :هيف تافنصملا رهشأ ٥-

 "يهولاو فيحصتلا رداوب نع هنم لكشأ ام ةيامحو سرلا يف هباشتملا صيخلت" -أ

 .يدادغبلا بيطحلل

 امهو «قباسلا باتكلل ليذ وأ ةمتت نع ةرابع وهو اني بيطحلل "صيخلتلا يللات" -ب

 .بابلا اذه يف امهلثم فنصي مل ناسيفن ناباتك

 ‹طخلا يف ال نهذلا يف هابتشالا هيف عقي امم وهو «"بولقملا هبتشملا ” مهضعب هيمسي عونلا اذهو :نيمسالا يف امإ

 بولقملا يف بايترالا عفار" هام ًاباتك عونلا اذه يق بيطخلا فنص دقو «ةاورلا ضعب ىلع هما بلقنا امبرو

 يدنعو «ةيرصملا بتكلا راد يف ناتلماك ناتخسن امهنم دحوت :ناسيفن ناباتك امه ."باسنألاو ءامسألا نم



 لمهملا ةفرعم ۸۳ ةاورلا ةفرعم

 لمهملا ةفرعم -۷

 :هفيرعت - ١

 ام ركذ نودب مسالا كرت يوارلا نأك "كرتلا" نعم. "لامهإلا" نم لوعفم مسا :ةغل تأ

 ظ .هريبغ نع هزيم

 بألا مسا عم وأ طقف مسالا يف نيقفتم نيصخش نع يوارلا يوري نأ :ًاحالطصا -ب

 .امهنم دحاو لك صحي ام. ازيمتي لو «كلذ وحن وأ

 ؟لامهإلا رضي نيم ١-

 ناك اعرف ءانه هنع يورملا صخشلا نم يردن ال هنأل ؛ًافيعض رخآلاو ةقث امهدحأ ناك نإ

 ا ودا حم انوش ا

 ؛هنع يورملا ناك امهنم ايأ نأل ؛ثيدحلا ةحصب لامهإلا رضي الف «نيتقث اناك اذإ امأ

 . حيحص ثيدحلاف

 :هلاثم -۳

 نع - بوسنم ريغ - "دمحأ" نع هتياور نم يراخبلل عقو ام :نيتقث اناك اذإ -أ
 .ةقث امهالكو «ىسيع نب دمحأ امإو حلاص نب دمحأ امإ هنإف ءبهو نبا

 نإف "دواد نب ناميلس" و "دواد نب ناميلس" :ًافيعض رخآلاو ةقث امهدحأ ناك اذإ -ب

 .فيعض وهف "يماميلا" ناك نإو «ةقث وهف "قالوخلا" ناك

 :مهبملا نيبو هنيب قرفلا - ٤

 .همسا ركذي مل مهبُملاو «هنييعت َسَبَتلاو همسا ركذ لمهُملا نأ امهنيب قرفلاو

 :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 .بيطحلل "مولا نايب کل باتك



 تامهبملا ةفرعم ۸٤ ةاورلا ةفرعم

 تا ل ةفرعم ~۸

 .حاضيإلا دض "مامإلا" نم لوعفم مسا وهو «'مّهِبُم" عمج تامهبُملا :ةغل أ

 ةقالع هل نمم وأ ةاورلا نم دانسإلا وأ نتملا يف همسا ممهأ نم وه :ًاحالطصا -ب

 © .ةياورلاب

 :هدئاوف نم - ؟

 مكحلل ًافيعض وأ ةقث ناك نإ يوارلا ةفرعم هنم دافتسيف «دنسلا يف مامبإلا ناك نإ -أ
 .فعضلا وأ ةحصلاب ثيدحلا ىلع

 ىح «لئاسلا وأ ةصقلا بحاص ةفرعم اهزربأ ةريثك دئاوف هلف «نتملا يف ناك نإو -ب

 هتفرعك. لصحيف كلذ سكع ناك نإو «هلضف انفرع هل ةبقنم لا يف ناك اذإ

 .ةباحصلا لضافأ نم هريغب نظلا نم ةمالسلا

 ؟ مهبملا فرعي فيك -9

 :نيرمأ دحأب فرعي

 .ىرخألا تاياورلا ضعب يف ىمَسُم هدوروب أ

 .هنم ريثك ىلع ريسلا لهأ صيصنتب -ب

 «ةمانسقأ <

 :اماهبإ اهدشأب أدبأو ءماسقأ ةعبرأ ىلإ هتدش مدع وأ ماهإلا ةدش بسحب مهبملا مسقي

 لك جحلا !هللا لوسر اي :لاق الحر نأ" مو سابع نبا ثيدحك :ةأرما وأ لجر -أ

 .سباح نب عرقألا وه لحرلا اذه ؟ماع

 . ۳۷١ :ثيدحلا مولع رظنا



 نادحولا ةفرعم 1۸0 ةاورلا ةفرعم

 تنبو خألا تنبو «تحألا نباو خألا نباو «تحألاو خألا هب قحليو :تنبلاو نبالا -ب

 . اه بنيز يه ءردسو ءامب 4 يبلا تنب لسغ يف ةيطع مأ ثيدحك «تحألا

 تنب وأ نباو «ةمعلاو معلا تنب وأ نباو «ةلاخلاو لاخلا هب قحليو :ةمعلاو معلا -ج

 همع مسا «ةرباخملا نع يهنلا يف همع نع جيدح نب عفار ثيدحك «ةلاخلاو لاخلا

 هتمع مسا ءدُحَأ موي لتق امل هابأ تكب يلا رباح ةمع ثيدحكو فار نب ریهظ

 .ورمع تنب ةمطاف

 دعس اهجوز مسا «ةعيبس جوز ةافو يف نيحيحصلا ثيدحك :ةحورزلاو جوزلا -د

 «يظرقلا ةعافر تحت تناك يلا ريبّرلا نب نمحرلا دبع ةجوز ثيدحكو ةلوَح نبا

 .بهو تنب ةميمت اهمسا ءاهقلطف

 :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 اهنسحأو «يوونلاو بيطخلاو ديعس نب ٍنغلا دبع مهنم «ءاملعلا نم ددع عونلا اذه يف فنص

 .يقارعلا نيدلا يلول "دانسإلاو نتملا تامهبم نم دافتسملا" باتك اهعمجأو

 نادح ولا ةفرعم -4

 :هقيرعت - ١

 .دحاو عمج واولا مضب نادحّولا :ةغل ٠ تأ

 ٠“ .دحاو وار الإ مهنم دحاو لك نع وري مل نيذلا ةاورلا مه :ًاحالطصا -ب

 :هتدئاف - *

 .ايباحص نكي ۾ اذإ هتياور درو «نيعلا لوهجم ةفرعم

 .7548/1؟ :بيردتلا عم بيرقتلاو 277 :ثيدحلا مولع رظنا ١“



 ... ءامسأب ركذ نم ةفرعم ۱۸٦ ةاورلا ةفرعم

 :هتلثمأ -۳

 وري مل نزح نب بيسملاو «يعشلا ريغ هنع وري مل ءسّرْضُم نب ةورع :ةباحصلا نم -أ

 .ةملس نب دامح ريغ هنع وري م ءيارشعلا وبأ :نيعباتلا نم -ب

 ؟نادحولا نع امهيحيحص يف ناخيشلا جرخأ له - 4

 .ًائيش عونلا اذه ةياور نم اجرخي مل نيخيشلا نأ "لّخدملا" يف مكاحلا ركذ -أ

 نم نادحولا نع ةريثك ثيداحأ نيحيحصلا يف نإ :اولاق نيثدحما روهمج نكل -ب

 :اهنم «ةباحصلا

 .ناخيشلا هجرخأ «بلاط نأ ةافو يف بيّسملا ثيدح ١-

 لوألا نوحلاصلا بهذي :يملسألا سادرم نع مزاح يبأ نب سيق ثيدح -1

 .يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو «سيق ريغ سادرمل يوار الو «لوألاف

 : هيف . تافضملا هسا °

 .ملسم مامالل "نادحولاو تادرفنملا" باتك

 :هفيرعت - ١

 .ةعامج نم وأ دحاو صخش نم ةفلتخم ىتك وأ باقلأ وأ ءامسأب فصو وار وه

 :هلاثم - ؟

 مهضعب هامسو "بئاسلا نب دامح" مهضعب هامسو "رضنلا ابأ" مهضعب هام“ «يلكلا بئاسلا نب دمحم

 .دحاو صخش وهو ديعس بأ



 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ۸۷ ةاورلا ةفرعم

 :هدئاوف نم -۳

 .نوددعتم صاخشأ هنأب نظلا مدعو «دحاولا صخشلا ءامسأ يف سابتلالا مدع -أ

 .خويشلا سيلدت فشك -ب

 عع ريش ی نها رك ی انفال

 نعو «يسرافلا حتفلا يبأ نبا هللا ديبع نعو «يرهزألا مساقلا يبأ نع الثم هبتك يف يوريف

 .دحاو لكلاو «يفريصلا نامثع نب دمحأ نب هللا ديبع

 :هيف تافنصملا رهشأ - ٥

 .ديعس نب غلا دبع ظفاحلل "لاكشإللا حاضيإ" تأ

 .يدادغبلا بيطخلل "قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم" -ب

 باقلألاو ئيكلاو ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ١١-

 :تادرفملاب دارملا-١1

 هكراشي ال بقل وأ ةينك وأ مسا ءاملعلا دحأ وأ ةماع ةاورلا وأ ةباحصلا نم صخشل نوكي نأ

 .اه قطنلا بعصي ةبيرغ ءامسأ تادرفملا كلت نوكت ام ابلاغو ءءاملعلاو ةاورلا نم هريغ هيف

 :هتفرعم هدئاف --

 .ةيبرغلا ةدرفملا ءامسألا كلت يف فيرحتلاو فيحصتلا يف عوقولا مدع

 :ءاممألا -أ

 تكزوب ا و "نادع"ك وأ ناف مك "نايجع 3 دهحأ" :ةباح هز نم ا

 ت
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 .ريمس نب ريقث نب بيرض «ورمع نب طسوأ :ةباحصلا ريغ نم -؟



 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ١ مم ةاورلا ةفرعم

 :ئكلا =

 :ثيراخلا نب لاه شاو ها لوس لرم داريا وا ةباكضلا ن ا

 .ةربس نب ةيواعم همماو «نيديبعلا وبأ :ةباحصلا ريغ نم -؟

 :باقلألا چ

 اره ةا هكا لوو وه ةه احلا نه دعا

 .يفوكلا يزغلا يلع نب ورمع همساو «لدنَم :ةباحصلا ريغ نم -؟

 :هيف تافنصملا رهشأ ٤-

 يف دحويو «"ةدرفملا ءامسألا" هامس باتك يف يجيدربلا نوراه نب دمحأ ظفاحلا فينصتلاب هدرفأ

 .رجح نبال "بيذهتلا بيرقت" باتكك «هنم ريثك ةاورلا محارت يف ةفنصملا بتكلا رخاوأ

 مهانكب اورهتشا نم ءامسأ ةفرعم ١ ١-

 :ثحبلا اذهب دارملا ١-

 روهشملا ريغ مسالا فرعن نح مهانكب اورهتشا نم ءامسأ نع شتفن نأ ثحبلا اذهب دارملا

 .مهنم لكل
 :هدئاوف نم ضال

 ةرم صخشلا اذه ركذي اعر ذإ ؛نينثا دحاولا صخشلا نظي الأ وه ثحبلا اذه ةفرعم ةدئافو

 هنظيف «كلذب هل ةفرعم ال نم ىلع رمألا هبتشيف «ءامب رهتشا يلا هتينكب ةرمو ءروهشملا ريغ همساب

 او صج رهو جم

 :هيف فينصتلا ةقيرط -۳
 الثمف ءاهاحصأ ءامسأ ركذي مث ,نيكلا يف مجعملا فورح بيترت يلع هفينصت بوبي نكلا يف فنصملا

 .اذكهو «همسا ركذيو "رشب ابأ" ءابلا باب يفو «همسا ركذيو "قاحسإ ابأ" ةزمهلا باب يق ركذي



 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ۸۹ ةاورلا ةفرعم

 :اهتلثمأو نكلا باحصأ ماسقأ - ٤

 -ًآ

a 

 =د

E> 

6 

 -ط

 ي

 .دحاو هتينكو هما "يرعشألا لالب يي" ك ءاهريغ هل مسا الو «هتينك هما نم

 .يباحص "سانأ يبأ"ك ؟ ال مأ مسا هلأ فرعي ملو «هتينكب فرع نم

 نب يلعل بقل وهو "بارت يبأ"ك :اهريغ ةينك هلو مسا هلو «ةينكب بقل نم

 .نسحلا وبأ هتينكو «بلاط يبأ

 .دلاخ يبأو ديلولا يبأب نكي "جيرج نبا" ك «رثكأ وأ ناتينك هل نم

 :ليقو «هللا دبع وبأ :ليقو دمحم وبأ :ليق "ديز نب ةماسأ"ك «هتينك يف فلتحا نم

 .ةحراخت وبأ

 ىلع هيبأ مساو همسا يف فلتخا "ةريره يبأ'"ك «همسا يف فلتخاو هتينك تفرع نم

 .رخص نب نمحرلا دبع هنأ اهرهشأ ءالوق نيثالث

 :ليقو ءحلاص :ليقو ءريمع هما :ليق "ةنيفس"ك «هتينكو هما يف فلتحا نم

 .يرتخبلا وبأ :ليقو «نمحرلا دبع وبأ :ليق هتينكو «نارهم

 یر ةايفس "هللا دبع ءابا "كك اعم ام رهتشاو «هتينكو همساب فرع نم

 نامعنلا "ةفينح يأ كو «لبنح نبا دمحأو يعفاشلا سيردإ نب دمحمو كلامو

 .تباث نبا

 .هللا ذئاع همسا "نالوخلا سيردإ يبأ" لك :همسا ةفرعم عم هتينكب رهتشا نم

 فوع نب نمحرلا دبعو يميتلا هللا ديبع نب ةحلطك :هتينك ةفرعم عم همساب رهتشا نم

 :هيف تافنصملا ديلا  ه

 «يئاسنلاو ملسمو ئيدملا نب يلع هيف فنص نممو «ةريثك تافنصم ئكلا يف ءاملعلا فنص دقل

 :ةعوبطملا تافنصملا هذه رهشأو



 باقلألا ةفرعم 1۹۰ ةاورلا ةفرعم

 .ها١٠ ةئس قوتملا دمحأ نب دمحم رشب يبأ يبالودلل "ءامسألاو ىكلا" باتك

 باقلألا ةفرعم ١١-

 :ةغْل هفيرعت - ١

 .مذ وأ حدم ىلع لد ام وأ ,ةعض وأ ةعفرب رعشأ فصو لك بقللاو «بقل عمج باقلألا

 :ثحبلا اذم دارملا -؟

 .اهطبضو اهتفرعمل ثيدحلا ةاورو نيثدحملا باقلأ نع شيتفتلا

 :هتدئاف -

 :امهو «نارمأ باقلألا ةفرعم ةدئافو

 هبقلب ةراتو ءهمساب ةرات رك يذلا صخشلا مدعو «يماسأ باقلألا نظ مدع أ

 .دحاو صخش وهو «نیصخش

 دارملا ذئدنع فرعيف «بقللا كاذب يوارلا اذه بقل هلحأ نم يذلا ببسلا ةفرعم -ب

 .رهاظلا هانعم نايحألا نم ريثك يف فلاخي يذلا بقللا نم ىقيقحلا

 اق

 :امهو ,نامسق باقلألا

 .هب بقلملا ههركي ام وهو «هب فيرعتلا زوجي ال -أ

 .هب بقلملا ههركي ال ام وهو «هب فيرعتلا زوجي -ب

 :هتلثمأ -ه

 .اةكم قي رظ ي ضال هب تقل لاضلا مزكلا كبغ نب ةيواعملا تقل "لالا" أ

 همسح يف ًافيعض ناك هنأل هن تمل د وحدا د يقل"! حا سب

 .هثيدح يف ال



 ةاورلا ةفرعم
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 مهئابأ ريغ ىلإ نيبوسدملا ةفرعم ۱۹۱

 . فيعضلاو لاضلا «ناحيبق نابقل امهمزل ناليلج نالحر" :ديعس نب غلا دبع لاق

 يرصبلا رفعج نب دمحم بقل وهو «زاجحلا لهأ ةغل يف ٍبْعَّشُملا هانعمو "ردنغ"
 ثدحف «ةرصبلا مدق جيرح نبا نأ بقللا اذهب هبيقلت ببسو «ةبعش بحاص

 نم رفعح نب دمحم رثكأو «اوبغشو هيلع هوركنأف «يرصبلا نسحلا نع ثيدحب

 "!ردنغ اي «تكسا" :هل لاقف «هيلع بغشلا

 هو ةر راج ب تقل يلا مرم نب نبع يشل راف

 هظفحل ؛كلذب بقلو «يراخبلا هنع ىور «ظفاحلا .ميهاربإ نب دمحم بقل "ةقعاص"

 .هتركاذم ةدشو

 ءاعو وأ كسملا ةبح :ةيسرافلاب هانعمو «يومألا رمع نب هللا: ذيع يلا "ةنانكشما

 .كسملا

 نايبصلا عم بعلي ريغص وهو ناك هنأل ؛هب بّقَلو ءيمرضحلا رفعج يبأ بقل "نّيطم"

 ؟ملعلا سلحج رضحت ال مل !نّيطُم اي :ميَعُت وبأ هل لاقف «هرهظ نونيطُيف «ءاملا يف

 :هيف تافنصملا رهشأ ا

 .رجح نبا ظفاحلل "بابلألا ةهزن" باتك

 مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم ٤ ١-

 :ثحبلا اذهب دارملا ١-

 مث ,هوحنو يبرملاك بيرغ وأ ءدحلاو مألاك بيرق نم «هيبأ ريغ ىلإ هبسن رهتشا نم ةفرعم

 .هيبأ مسا ةفرعم



 اهرهاظ فالخ ىلع يتلا بسنلا ةفرعم ۱۹۲ ةاورلا ةفرعم

 :هتدئاف - ؟

 .مهئابآ ىلإ مهتبسن دنع ددعتلا مهوت عفد هتدئافو

 :اهتلثمأو هماسقأ -

 لثمو «ثراحلا مهوبأو ءارفع ونب ذوعو ذوعُمو ذاعُم لثم :همأ ىلإ بسن نم -أ

 .بلاط يبأ نب يلع هوبأ «ةيفنحلا نب دمحمو «حابر هوبأ «ةمامح نب لالب

 ةيمأ هوبأو «هيبأ مأ ةينمو «ةينم نب ىلعي لثم ءايندلا وأ ايلعلا :هتدح ىلإ بسن نم -ب

 .دّبعَم هوبأو «هدادحأ نم ثلاثلا مأ يهو «ةيصاصخلا نب ريشب

 «حارجلا نب هللا دبع نب رماع همسا ,حارجلا نب ةديبُع يبأ لثم :هدح ىلإ بسن نم -ج

 .لبنح نب دمحم نب دمحأ وه ؛لبنح نب دمحأ
 نب دادقملا :هل لاقي «يدنكلا ورمع نب دادقملا لثم :ببسل يبحأ ىلإ بين نم -د

 .هانبتف «ثوغي دبع نب دوسألا رجح يف ناك هنأل ؛دوسألا

 ا نهشأ ت5

 اميسال ءوار لك بسن ركذت ةماع محارتلا بتك نكل «بابلا اذه يف ًاصاخ ًافنصم فرعأ ال

 .ةعسوملا محارتلا بتك

 اهرهاظ فالح ىلع ىلا بسنلا ةفرعم - ه

 ا

 ىلإ ردابتملا رهاظلا نكلو «ةعنص وأ ةليبق وأ ةوزغ وأ ناكم ىلإ اوبسن ةاورلا نم ددع كانه

 نم مهل ضرع ضراعل بسنلا كلت ىلإ اوبسن ممكأ عقاولاو ءادارم سيل بسنلا كلت نم نهذلا

 .كلذ وحنو «ةعنصلا كلت لهأ مهتسلاجم وأ ناكملا كلذ مهوزن



 ةاورلا خيراوت ةفرعم ۹۳ ةاورلا ةفرعم

 :ثحبلا اذه ةدئاف - ؟

 ظ اهبحاص اهيلإ ت قو «ةيقيقح تسيل بسنلا هذه نأ ةفرعم وه ثحبلا اذه ةدئافو

 .ةبسنلا كلت ىلإ بسن هلجأ نم يذلا ببسلا وأ ضراعلا ةفرعمو «ضراعل

 :ةلثمأ -۳

 .اهيلإ بسنف ءاهيف لزن لب ءأردب دهشي مل «يردبلا دوعسم وبأ -أ

 .هرهظ راقف يف بيصأ امنإو «ًاريقف نكي مل «ريقفلا ديزي -ب

 .نيئاذحلا سلاجي ناك امنإو ءءاذح نكي ل 56 دلاخ -ج

 :باسنألا يف تافنصملا رهشأ - 5

 ای ی بانا یاس باک و رک ن هيض دقو «ناعمسلل "باسنألا" باتك

 . ”بابللا كن :هامم باتك يف يطويسلا اذه صخلملا صخلو

 ةاورلا خيراوت ةفرعم -5

 :هفيرعت - ١

 .هيف ةزمهلا تلهسو "خر ردصم وهو «خيرات عمج خيراوت :ةغل -ًأ

 تايفولاو ديلاوملا نم «لاوحألا هب طبضت يذلا تقولاب فيرعتلا وه :ًاحالطصا -ب

 ° .اهريغو عئاقولاو

 :انه هب دارملا -؟

 ءدالبلا ضعبل مهمودقو «خويشلا نم مهعامسو ةاورلا ديلاوم خيرات ةفرعم وه انه هب دارملاو

 .مهتايفوو

 ‘TA :ثيدحلا مولع رظنا 4



 ةاورلا خيراوت ةفرعم ١94 ةاورلا ةفرعم

 :هتدئاف و هتيمهأ -۳

 نمو «"خيراتلا مهل انلمعتسا بذكلا ةاورلا لمعتسا امل" :يروثلا نايفس لاق «مهم نف وه

 .هعاطقنا وأ دنسلا لاصتا ةفرعم هدئاوف

 .نينسب مهتافو دعب مهنع ةياورلا اومعز مهنأ رهظف «خيراتلا يف رظنف موق نع ةياورلا موق ىعدا دقو

 :خيراتلا نويع نم ةلثمأ - 5

 .نوتسو ثالث امض رمعو ركب يبأ هيبحاصو دو دمحم انديس نس يف حيحصلا -أ

 .ه ١١ ةنس لوألا عيبر نم تلح ةرشع ينثل نينثالا ىحض 5 هللا لوسر ضبقو 3

 .سه١ ةنس ىلوألا قا رك وأ نطفو تبا

 نا TT OT م

 نبا :ليقو «ةنس ۸۲ هرمعو ه١ ةنس ةجحلا يذ يف كف نامثع لتقو -1

 .ةئنس

 ةن ا نبا وهو ت 6 دسم ناضمو هش قف ىلع لق و هذا

 :امهو ٠٤ ةنس ةنيدملاب اتامو «مالسإلا يف نيتسو ةيلهاجلا يف ةنس نيتس اشاع نايباحص ب

 .تباث نب ناسح -۲ . مازح نب ميكح ١-



 تاكا نو طلح نو ةلرعب 146 ةاورلا ةفرعم
 :ةدمتعملا ثيدحلا بتك باحصأ -د

ET هس" 5 

Ela يس 
 :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 ةنس قوتملا قشمد ثدحم «يعبرلا هللا ديبع نب دمحم ربز نبال "تاّيفّولا" باتك -أ

 .نينسلا ىلع بترم وهو «ه“48

 .مهريغو «يقارعلل مث «ينافكألل مث «يناتكلل اهنم ءقباسلا باتكلا ىلع لويذ -ب

 تاقثلا نم طلتحا نم ةفرعم — ۷ ١

 :طالتحالا فيرعت - ١

 يف امك «هلقع دسف يأ "نالف طلتخا" :لاقي «لقعلا داسف ةغل طالتحالا ل تأ

 . "سوماقلا"

 قارتحا وأ ىمع وأ فرح ببسب لاوقألا ماظتنا مدع وأ «لقعلا داسف :ًاحالطصا -ب

 نأ اوركذ امنإو ءاهيف دلو يلا ةنسلا اوددحي مل نيحرؤملا رثكأو «هتدالو ةنس يف فلتحا :يذمرتلا ىسيع وبأ

 مهنم هه ۲٠۹ ةنس دلو هنأ اوركذ نيرحأتملا ضعب نكل «ثلاثلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف تناك هتدالو

 4/١. :سوسح مساق نب دمحم لئامشلا حراش



 تاقثلا نم طلتخا نم ةفرعم ۱۹٩ ةاورلا ةفرعم

 ^ .كلذ ريغ وأ بتك

 :نيطلتخملا عاونأ -؟

 .يفوكلا يفقثلا بئاسلا نب ءاطع لثم :فّرخلا ببسب طلتخا نم -أ

Eنأ دعب ناكف «ناعنصلا مامه نب قازرلا دبع لثم :رصبلا باهذ ببسب طلتخا نم  

 .يرصملا ةعيم نب هللا دبع لثم «بتكلا قارتحاك فرعا تا فلسا نو ج

 :طاتحخملا ةياور مكح -۳

 .طالتخالا لبق هنع يور ام اهنم لبقي -أ

 طالتخالا لبق هنأ هيف كش ام اذكو «طالتحالا دعب هنع يور ام اهنم لبقي الو 9

 .هدعب وأ

 :هتدئافو هتيمهأ - ٤

 ءطالتخالا دعب اه ثدح ىلا ةقثلا ثيداحأ زييمت يف هتدئاف نمكتو ءادح مهم نف وه

 .اهوبق مدعو اهدرل

 ؟طالتحالا مكباصأ تاقث نع امهيحيحص يف ناخيشلا ج رخأ له -ه

 .طالتحالا لبق هب اوثدح مهفأ فرع امم نكلو «معن

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 نمي. طابتغالا" باتك تافنصملا هذه نمو «يمزاحلاو يئالعلاك ءءاملعلا نم ددع هيف فنص

 .ه۸ ٤١ ةنس قوتملا يمجعلا نبا طبس دمحم نب ميهاربإ ظفاحلل "طالتحالاب يمر

 .۳۷۲/۲ :بيردتلا عم بيرقتلاو 2591١ :ثيدحلا مولع رظنا '"



 ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم 1 ةاورلا ةفرعم

 ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم -

 :ةقبطلا فيرعت - ١

 .نوهباشتملا موقلا ب دكا

 .”طقف دانسإلا يف وأ دانسإلاو نسلا يف اوبراقت موق :ًاحالطصا -ب

 .هخويش اوبراقي وأ رخآلا خويش مه اذه خويش نوكي نأ :دانسإلا يف براقتلا نعمو

 :هتفرعم دئاوف نم - ١

 دق هنأل ؛كلذ وحنو ةينك وأ مسا يف نيهاشتملا لحادت نم نمألا هتفرعم دئاوف نمو -أ

 .امهاقبط ةفرعم. كلذ زيمتيف «رحآلا وه امهدحأ نأ نظيف ءظفللا يف نامسا قفتي

 .ةنعنعلا نم دارملا ةقيقح ىلع فوقولا -ب

 :رخآ رابتعاب نيتقبط نمو «رابتعاب ةقبط نم نايوارلا نوكي دق -۳
 مهفأ رابتعاب ةدحاو ةقبط يف ةرشعلا عم مهف «ةباحصلا رغاصأ نم ههبشو كلام نب سنأ لثم

 ( .ةدحاو ةقبط مهلك ةباحصلاف اذه ىلعو «ةباحص مهلك

 عون يف مدقت امك «ةقبط ةرشع عضب ةباحصلا نوكي مالسإلا يف لوحدلا ىلإ قباوسلا رابتعابو

 اسلا نم ملا ةف يا ههو كلام ني نأ تركي الف ما ةر
 :هيف رظانلا ىلع يغبني اذام - ٤

 «هنع اوور نمو «ممتايفوو ةاورلا ديلاوم. ًافراع نوكي نأ تاقبطلا ملع يف رظانلا ىلع يغبني

 .مهنع ىور نمو

 :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 .دعس نبال "ىربكلا تاقبطلا" باتك -أ

 ۳۸١/۲. :يوارلا بيردت رظنا ©



 ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم ۱۹۸ ظ ةاورلا ةفرعم

 .ينادلا ورمع يبأل "ءارقلا تاقبط" باتك -ب

 : يكبسلا باهولا دبعل "ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط" باتك -ج

 .يهذلل "ظافحلا ةركذت" -د

 ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم -1 8

 :ىلوملا فيرعت - ١

 قتْعُملاو ءدبعلاو كلاملا ىلع قلطيف دادضألا نم ىلوملاو «ىلوم عمج يلاوملا :ةغل -أ
 ٠.قتعملاو

 “ .هريغ دي ىلع ملسأ يذلا وأ «قتعملا وأ «فلاحلا صخشلا وه :احالطصا -ب

 :يلاوملا غاونأ -
 يهو ةثالث يلاوملا عاونأ

 «ةبيلص يحبصأ وهف «يميتلا يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا لثم :فلجلا ىلوم -أ

 .فلحلاب شيرق ميتل يلاوم ا هموق نأل كلذو «فلحلا ءالوب يميت

 ىلوم وه ءزوريف نب ديعس همساو «يعباتلا يئاطلا يرتخبلا وبأ لثم :ةقاّتَعلا ىلوم -ب

 .هقتعأف ءيط نم ناك هديس نأل ؛ءيط

 ناك "ةريغملا" هدج نأل ؛يفعجلا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم لثم :مالسإلا ىلوم -ج

 .هيلإ بسنف «يفعجلا سنح ان نادال هب قلع ا اوج

 هلئاوف نم ۳

 ةليبقلا ىلإ بوسنملا زيمتي مث نمو ئالو وأ ًابسن ةليبقلا ىلإ بوسنملا ةفرعمو «سبللا نم نمألا

 .ًابسن ةليبقلا كلت نم هما يف هكر اشي نمع ءالو
 ٠۸۲/۲. :بيردتلا عم بيرقتلا رظنا ١< .  4/54 :سوماقلا رظنا '”



 ةاورلا نم ءافعضلاو تاقنلا ةفرعم ١18 ةاورلا ةفرعم

 :هيف تافنصملا 5 6

 .طقف نييرصملا ىلإ ةبسنلاب يدنكلا رمع وبأ كلذ يف فص

 ةاورلا نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم — ۰

 :فيعضلاو ةقثلا فيرعت - ١

 اوو اه تكد و ا ی ا تأ

 نعط هيف نم لمشي ماع مسا وه :فيعضلاو «طباضلا لدعلا وه :ةقثلا :احالطصا -ب

 .هتلادع وأ هطبض يف

 :هتدئافو هتيمهأ -؟

 .فيعضلا نم حيحصلا ثيدحلا فّرعُي هتطساوب هنأل ؛ثيدحلا مولع عاونأ لجأ نم وه

 :اهعاونأو هيف تافنصملا رهشأ -*

 "تاقثلا" باتكو «ناّبح نبال "تاقثلا" باتك لثم :تاقثلا يف ةدَرفَم تافئصم -أ

 .يلحيلا
 يئاسنلاو يراخبلل "ءافعضلا"ك دج ةريثك :ءافعضلا يف ةدرفُم تافنصم -ب

 باتكو «يدع نبال "ءافعضلا يف لماكلا" باتك اهنمو .ئطقرادلاو يليقُعلاو

 .يهذلل "ءافعضلا يف نغملا"

 باتك :اهنم «ءأضيأ ةريثك يهو :ءافعضلاو تاقثلا نيب ةكرتشم تافنصم -ج

 يهو «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا" باتك :اهنمو ؛"ريبكلا يراخبلا خيرات"
 باتك :لثم «ثيدحلا بتك ضعبب ةصاخ بتك :اهنمو «ةاورلل ةماع بتك

 يزملل يلا ةددعتملا هتابيذقو «يسدقملا نيغلا دبعل "لاحرلا ءامسأ يف لامكلا"

 .يجرزخلاو رجح نباو يهذلاو



 ممادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم Yo ةاورلا ةفرعم

 مهادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم ١"-

 :ثحبلا اذهب دارملا - ١

 .دلب عمج نادلبلاو ءاهيف ميقي وأ ناسنإلا دلوي يلا ةيحانلا وأ ميلقإلا وهو «نطو عمج ناطوألا

 .اهيف اوماقأ وأ اهيف اودلو ىلا مهدمو ةاورلا ميلاقأ ةفرعم وه ثحبلا اذهب دارملاو

 | :هدئاوف نم - 5

 هيلإ جاتحي امم وهو .نيفلتخم نيدلب نم اناك اذإ ظفللا يف نيقفتملا نيمسالا نيب زييمتلا هدئاوف نمو

 .مهافنصمو متافرصت يف ثيدحلا ظافح

 ؟مجعلاو برعلا نم لك بسّتني ءيش نأ ىلإ تا

 ناكو الحر ًاودب اوناك مهتيبلاغ نأل ؛اهلئابق ىلإ بستنت ًاميدق برعلا تناك دقل -أ

 مهيلع بلغو «مالسإلا ءاج املف «ضرألاب مهطابترا نم قثوأ ةليبقلاب مهطابترا

 .مهارقو مهئادلب ىلإ اوبستنا ىرقلاو نادلبلا نكس

 .ميدقلا نم مهارقو مهدم ىلإ نوبستني مُهإف مجعلا امأ -ب

 ؟هدلب نع لقتنا نم بستنی دبل تھک ا

 هيلإ لقتنملا يناثلاب مث لوألا دلبلاب ًادبيلف :باستنالا يف امهنيب عمجلا دارأ اذإ -أ

 ةنيدملا ىلإ لقتناو َبلَح يف دلو نم لوقيف "مث" فرح يناثلا ىلع لمخدُي نأ نسحيو
 .سانلا رثكأ لمع اذه ىلعو ؛"يددملا مث يبلحلا نالف" :ةرونملا

 .ليلق اذهو ءءاش امهيأ ىلإ بستني نأ هل :امهنيب عمجلا دري مل اذإو -ب

 ؟ةدلبل ةعبات ةيرق نم ناك نم بستني فيك -ه

 .ةيرقلا كلت ىلإ بستني نأ هل -أ



 مهادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم ۲۰۱ . ةاورلا ةفرعم

 .ةيرقلا كلت اه ةعباتلا ةدلبلا ىلإ بستني نأ هلو -ب
 .ًاضيأ ةدلبلا كلت اهنم يلا ةيحانلا كلت ىلإ بستني نأ هلو -ج

 نم بلحو «"بلح" ةنيدمل ةعبات يهو ,"بابلا"نم صخش ناك اذإ :كلذ لاثمو

 .يماشلا نالف وأ «يبلحلا نالف وأ يبابلا نالف :هباستنا يف لوقي نأ هلف «"ماشلا"

 ؟اهيلإ بسن دلب يف صخشلا اهماقأ نإ ىلا ةدملا مك -7

 .كس كرابملا نب هللا دبع لوق وهو «نينس عبرأ

 :هيف تافنصملا رهشأ -۷

 هنأل ؛عونلا اذه تافنصم نم مدقت يذلا يناعمسلل "باسنألا" باتك دعن نأ نكمي -أ

 .اهريغو ناطوألا ىلإ باستنالا ركذي

 .دعس نبال "ىربكلا تاقبطلا" باتك ممادلبو ةاورلا ناطوأ ركذ ناظم نمو -ب

 دمحم انيبنو انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «باتكلا اذه يف هللا هرسي ام رحآ اذه

 .نيملاعلا بر هللا دمحلاو «ملسو هبحصو هلآ ىلعو



۲۰۲ 

 عحارملاو رداصملا سرهف
 .ميركلا نآرقلا ١.

 .توريب «يبرعلا باتكلا راد رشن «يدادغبلا بيطخلل "دادغب خيرات" .؟

 «فيطللادبع باهولا دبع خيشلا قيقحت «يطويسلل "يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت" .۳

 .لمه١ 7”/م.6ه ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 ةيناثلا ةعبطلا «فيطللادبع باهولا دبع خيش قيقحت 2"بيردتلا" هحرش عم يوونلل "بيرقتلا ٤.

 .ها ۲۳۲۸٣١ ةنس

 .ركاش دمحم دمحأ قيقحت «يعفاشلا مامالل "ةلاسرلا" .ه

 رصتنملا دمحم خيشلا قيقحت «يناتكلل "ةفرشملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا .5

 .ركفلا راد رشن «يناتكلا

 دمحم رشن «ةيرصملا ةعبطلا "يذوحألا ةفحت" هحرش عم (يذمرتلا عماج) "يذمرتلا ننس" .۷

 .يتكلا نسحم ا دبع

 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم خيشلا قيقحت «"دواد يبأ ننس" .۸

 .ه۳۷۲١ ةنس هاكر شو يبلحلا يبابلا ىسيع عبط «يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت "هجام نبا ننس" .4

 .يدملا يناميلا مشاه هللا دبع ديسلا رشنو قيقحتو حيحصت «"يطقرادلا ننس". ٠

 .برغملا عبط «هل "يقارعلا ةيفلأ حرش ١.

 ةيفلسلا ةعبطملا ءزاب نب زيزعلا دبع خيشلا قيقحت «"يرابلا حتف" هح رش عم "يراخبلا حيحص" .۲

 .ه١۳۸١ ةنس ةرهاقلاب

 .ه1795١ ةنس قالوب ةعبط «طقف نتملا "يراخبلا حيحص" .۳

 .ه1 541 ةنس رهزألاب ةيرصملا ةعبطملا «ىلوألا ةعبطلا "يوونلا حرش" عم "ملسم حيحص" 4 ١.



ef 

 .ةرهاقلا يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبط «يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت «'ملسم حيحص" . ١5

 ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن «رتع نيدلا رون روتكدلا قيقحت «حالصلا نبال "ثيدحلا مولع" 5

 .ه485١ ةنس ةرونملا

 ةبتكملا رشن «نامثع دمحم نمحرلا دبع قيقحت «يواخسلل "ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف" ,.۷

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا

 .رصم.ةينميملا ةعبطملا عبط «يدابآزوريفلل "طيحملا سوماقلا" ۸

 .ها1 5 01/ ةنس دنهلاب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد عبط «يدادغبلا بيطخلل "ةياورلا ملع يف ةيافكلا" .4

 .نديأ قداص دمحم .د قيقحت «يدادغبلا بيطخلل "قرتفملاو قفتملا" ٠

 ةروصم ضايرلاب ةثيدحلا رصنلا ةبتكم رشن «يروباسينلا مكاحلل "نيحيحصلا ىلع كردتسملا" ١

 .ةيدنحلا ةعبطلا نع

 ةرئاد عبط نيسح مظعم ديسلا روتكدلا رشن «يروباسينلا مكاحلل "ثيدحلا مولع ةفرعم" ١

 ظ :ةينامتعلا فاعلا

 راصنأ ةعبطم «يقفلا دماح دمحمو ركاش دمحم دمحأ خيشلا قيقحت «يباطخلل "نسلا ماعم" .؟

 .هاذ "51/ ةنس ةيدمحملا ةنسلا

 يبلحلا يبابلا ىسيع عبط «يواجبلا دمحم يلع قيقحت «يمهذلل "لاحرلا دقن يف لادتعالا نازيم". 4

 .ه۱ ۲۳۲۸۲ ةنس

 ةنس هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع عبط «يقابلا دبع داؤف دمحم قيلعتو حيحصت "كلام أطوم" ٥.

 ( اها

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن ءرجح نبا ظفاحلل "ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن" 5

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن ءرجح نبا ظفاحلل "رظنلا ةهزن" اهحرش عم "ركفلا ةبخن" ۷
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 ربخلا :لوألا بابلا

 8 ربخلا ميسقت :لوألا لصفلا

 رتاوتملا ربخلا :لوألا فلا

 هثووعوع وم

 بيرغلا

 داحآلا ربخ ميسقت :ياثلا لصفلا

 5 لوبقملا ربخلا :لوألا بلطملا

 ا لوبقملا ماسقأ :لوألا دصقملا
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 تايوتخا سرهف
 عوضولملا ةحفصلا

 TT دودرملا ربخلا :يناثلا بلطملا

 TOI هدر بابسأو دودرملا ربخلا

 ES فيعضلا :ل وألا دصقملا

 ...طقسلا ببسب دودرملا :ناثلا دصقملا .
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 00 دودرملاو لوبقملا :ثلاثلا لصفلا

 E ربخلل رخآ ميسقت :لوألا ثحببملا

 RS دهاشلاو عباتملاو رابتعالا

 هتياور لبقت نم :يباثلا بابلا

 .. هلوبقو يوارلا طورش :لوألا لصفلا

 ...ليدعتلاو حرجلا بتك :يباثلا لصفلا

 ..ليدعتلاو حرجلا بتارم :ثلاثلا لصفلا

1۰ 

TT 

 عوضوملا

 اهطبضو ةياورلا بادآ :ثلاثلا بابلا

 ... اهلمحتو ةياورلا طبض :لوألا لصفلا

 .. هلمحتو ثيدحلا عام :لوألا ثحبملا

 .. ءادألا غيصو لمحتلا قرط :يناثلا ثحبملا

 TOE EEE ثيدحلا ةباتك :ثلاثلا ثحبملا

 AE ةياورلا بادآ :ياثلا لصفلا

 NE re ثدحملا بادآ :لوألا ثحبملا

 506 ثيدحلا بلاط بادآ :يناثلا ثحبملا

 هب قلعتي امو دانسإالا :عبارلا بابلا

 12155 دانسإلا فئاطل :لوألا لصفلا

 aA لزانلاو يلاعلا دانسإلا

 هةموو قوم مة معقم رغاصألا نع رباكألا ةياور

 RE ءانبألا نع ءابآلا ةياور

 )5*5 ةاورلا ةفرعم :يباثلا لصفلا

 eS TO ةباحصلا ةفرعم

۳٤ 

Y۲ 



 وصولا
 ENE تاوحألاو ةوحإلا ةفرعم

 SE RS قرتفملاو قفتملا ةفرعم

 Se فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم

 000 اهريغو ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم

 aS مهانكب اورهتشا نم ءامسأ ةفرعم

 ةحفصلا عوضوملا

 ا 0 باقلألا ةفرعم

 O ae مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم

 ٠۹۲ .... اهرهاظ فالح ىلع ىلا بسنلا ةفرعم

 E EY ةاورلا خيراوت ةفرعم

 OD ee تاقثلا نم طلتخا نم ةفرعم

 OE E ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم

 AN a ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم

 ا Re ةاورلا نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم

 AN a مهفادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم

 ع ا اج ¥



 ىرشبلا ةبنتكم تاروشنم نم

 ةعوبطملا بتكلا

 (ةدلجم ءةنولم)

 يماسحلا بختم (تادلجم 8م ةيادهلا

 حاضيإلا رون (تادلجم ۷) ملسمل حيحصلا

 يشاشلا لوصأ (تادلجم :؛) حيباصملا ةاكشم

 برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت

 ةغيصلا ملع بيرعت (تادلجم ١ قئاقدلا زنك

 يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 بيذهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 (تادلجم ”) نيلالجلا ريسفت

 (يوقم نوترك ةنولم)
 نيبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 تاقرملا ( ةصالخلا عم) وحنلا ةياده

 ةيفاكلا (لوادتملا) وحنلا ةياده

 بيذهت حرش لماع ةئام حرش
 يجارسلا ةغالبلا سورد

 يج وغاسيإ يتفملا مسر دوقع حرش
 ريبكلا زوفلا ةحضاولا ةغالبلا

 ةيبرعلا بتكلا

 ةعابطلا تحت بتك

 ( ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس)

 (ةدلجم ءةنولم)
 وحنلا لماوع يريرحلل تاماقملا
 کلام مامإلل أطوملا يواضيبلل ريسفتلا

 يبطق دمحم مامإلل أطوملا

 ةسامحلا ناويد مظعألا مامإلل دنسملا

 يدذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت

 ةيديعسلا ةيدهلا عبسلا تاقلعملا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد

 حيولتلاو حيضوتلا
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 تاعوبطم ىك ىرشبلا ةبتكم
 بتك ودرا

 روگڈ راك/دلج ل و

 كثهداحا ب لامعا لئاضف 4

 (رلج ور )

 م مارک (  موسم مدد« لوا) نا رقما نال رام ( لمك) مسرب ميت ( موس« مود «لوا) ن آر قلا نال

 ها اا اع
 (ےع ٣ )ریز یھت لا شیو ل امخ
 بک ر (رلج ")ىلا فعرفت ( رب بينترةدارام) لاب ركل

 د اعلا ميل نا نس ماعلا تاعمب ماكحالا تابطخ

 لان رتن لوصا ناسآ ر

 اپا ملعم ( مرابج 0 قطا ےیت بڑا( یی ) مالا بزل

 ا شرار دج(ناكلازجتج) دالا

 نآرقلالامج  (ں آو نالوا) فصلا مع

 تابا ار ٠ رواصم ا وفصل ع

 ىدتبلا ليس هرعات اسآ اك ىلع

 ےگ یاو مرعات كاسآ اکی راف

 ربا ( موو« لوا) ملم کر۶

 مالسا را لوسرلا ےہ د ف لوصالار ث

 ريعسلاو از بدالا ةضور

 رل ميت تررشاعملا باوآ
 لام الا ءا نیما

 مکا عمار ( لک ) مورس رر ميت


